
 בס"ד

 לדמותו של ישעיהו -2ישעיהו 

  תלמוד בבלי מסכת מגילה דף יד/א

תנו רבנן ארבעים ושמונה נביאים ושבע נביאות נתנבאו להם לישראל ולא פחתו ולא הותירו על מה שכתוב 

הרבה נביאים עמדו להם לישראל כפלים כיוצאי מצרים אלא נבואה  כדתניאוכו' בתורה חוץ ממקרא מגילה 

 שהוצרכה לדורות נכתבה ושלא הוצרכה לא נכתבה 

 

  רש"י מגילה דף יד/א

 .ללמוד תשובה או הוראה -נבואה שהוצרכה לדורות 

 

  תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף יד/ב

מכדי ישעיה קדים  .יהושע ושופטים שמואל ומלכים ירמיה ויחזקאל ישעיה ושנים עשר :ת"ר סדרן של נביאים

מירמיה ויחזקאל ליקדמיה לישעיה ברישא כיון דמלכים סופיה חורבנא וירמיה כוליה חורבנא ויחזקאל רישיה 

 חורבנא וסיפיה נחמתא וישעיה כוליה נחמתא סמכינן חורבנא לחורבנא ונחמתא לנחמתא:

תובים רות וספר תהלים ואיוב ומשלי קהלת שיר השירים וקינות דניאל ומגילת אסתר עזרא ודברי סידרן של כ

  .הימים

שמואל כתב ספרו  .יהושע כתב ספרו ושמונה פסוקים שבתורה .משה כתב ספרו ופרשת בלעם ואיוב ?ומי כתבן

לכי צדק ועל ידי אברהם וע"י דוד כתב ספר תהלים ע"י עשרה זקנים ע"י אדם הראשון על ידי מ .ושופטים ורות

חזקיה  .ירמיה כתב ספרו וספר מלכים וקינות .ועל ידי שלשה בני קרח משה ועל ידי הימן וע"י ידותון ועל ידי אסף

אנשי כנסת הגדולה כתבו  יחזקאל ושנים עשר דניאל ומגילת  .משלי שיר השירים וקהלת וסיעתו כתבו ישעיה

 .הימים עד לו עזרא כתב ספרו ויחס של דברי .אסתר

 

  ספר ישעיה פרק א

לְ  ל ְיהּוָדה ִוירּוָשָלם ִביֵמי ֻעִזָיהּו יֹוָתם ָאָחז ְיִחְזִקָיהּו מַׁ ְעָיהּו ֶבן ָאמֹוץ ֲאֶשר ָחָזה עַׁ  ֵכי ְיהּוָדה:)א( ֲחזֹון ְישַׁ

 

  תלמוד בבלי מסכת מגילה דף טו/א

כל מקום ששמו ושם אביו בנביאות בידוע שהוא נביא בן נביא שמו ולא שם אביו בידוע שהוא נביא  דאמר עולא

 ולא בן נביא שמו ושם עירו מפורש בידוע שהוא מאותה העיר שמו ולא שם עירו בידוע שהוא מירושלים

 

 רש"י ישעיה פרק א פסוק א 

 דינו מאבותינו אמוץ ואמציה מלך יהודה אחים היו.א"ר לוי דבר זה מסורת בי -)א( חזון ישעיהו בן אמוץ וגו' 

 

 

  פרשה ב פסקה ד -מדרש רבה דברים 

אין לך גדול בנביאים ממשה וישעיה ושניהם לא באו אלא בתחנונים ישעיה אמר )ישעיה לג( ה' חננו לך קוינו 

 ומשה אמר ואתחנן אל ה'.

 



 

 

  תלמוד בבלי מסכת חגיגה דף יג/ב

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

  .כרך שראה את המלך

  רש"י חגיגה דף יג/ב

כששרתה עליו רוח הקדש, כמה שנאמר ואראה את ה' יושב על כסא רם ונשא וגו' )ישעיהו ו( אלא  -ראה ישעיה 

ך הרואה את המלך אינו נבהל ואינו תמה, ואינו שלא חש לפרש את הכל, שהיה בן מלכים וגדל בפלטין, ובן כר

  :חש לספר

  תוספות חגיגה דף יג/ב

שצריך לו להביא סימנים לאחרים קודם שיאמינוהו לפי שראהו שלא במקומו ואין דרכו  -לבן כפר שראה המלך 

 להתראות שם וה"נ אמר יחזקאל שראהו על נהר כבר לפיכך נתמהו שומעיו:

 

 

  תלמוד בבלי מסכת ברכות דף נז/ב

תנו רבנן שלשה מלכים הם הרואה דוד בחלום יצפה לחסידות שלמה יצפה לחכמה אחאב ידאג מן הפורענות 

שלשה נביאים הם הרואה ספר מלכים יצפה לגדולה יחזקאל יצפה לחכמה ישעיה יצפה לנחמה ירמיה ידאג מן 

 הפורענות.

 

 

  פרשה א פסקה כג -מדרש רבה איכה 

וכן את מוצא שכל נבואות קשות שנתנבא ירמיה על ישראל הקדים ישעיה ורפאן ירמיה אמר איכה ישבה בדד 

ישעיה אמר )ישעיה מ"ט( ואמרת בלבבך מי ילד לי את אלה וגו' ירמיה אמר בכה תבכה בלילה ישעיה אמר )שם 

)שם י"א( ונפוצות יהודה יקבץ וגו' ל'( בכה לא תבכה חנון יחנך וגו' ירמיה אמר גלתה יהודה מעוני ישעיה אמר 

ירמיה אמר דרכי ציון אבילות ישעיה אמר )שם מ'( קול קורא במדבר פנו דרך ה' ירמיה אמר היו צריה לראש 

 .'ישעיה אמר )שם ס'( והלכו אליך שחוח בני מעניך וגו

  פסקא טז אות י -פסיקתא דרב כהנא 

מון ר' חנינא בר פפא א' אמרו ישר' לישעיה רבינו ישעיה יאמר אלהיכם )ישעיה מ א( ר' חננא בר פפא ור' סי

תאמר שלא באתה לנחם אלא לאותו הדור שחרב בית המקדש בימיו א' להם לכל הדורות באתי לנחם אמ' 

אלהיכם אין כת' כאן אלא יאמר אלהיכם )שם( א"ר סימון אמרו ישר' לישעיה רבינו ישעיה תאמר שכל הדברים 

' להם א' אלהיכם אין כת' כאן אלא יאמר אלהיכם )שם( א"ר חננה בריה דר' אבא הללו מליבך אתה בודאם א

בשמונה מקומות כת' יאמר אלהיכם כנגד שמונה נביאים שנתנבאו לאחר בית המקדש ואילו הן יואל עמוס צפניה 

 חגי זכריה ומלאכי יחזקאל וירמיה:

 

  פרק טז -תנא דבי אליהו רבה 

ואמר לי רבי מה נשתנה ישעיהו בן אמוץ מכל הנביאים שהוא היה מתנבא כל הטובות וכל הנחמות לישראל יותר מכל 

ואמר לי רבי וכו'. הנביאים אמרתי לו בני מפני שהוא היה מקבל עליו עול מלכות שמים בשמחה יותר משאר כל הנביאים 

לישראל אמרתי לו בני אלו עשו ישראל תשובה מחיבתן היה  בכמה שנים נתנבא ישעיה כל אותן הטובות והנחמות שהתנבא

הקב"ה בונה להם בית האחרון מיד באותה שעה. ועאכ"ו שהקב"ה היה מגפפן ומחבקן ומנשקן ומיישבן בחיקו לעולם 

 ולעולמי עולמים:


