
 

 בע"ה 

 ד -, פסוקים אפרק ב'  - ישעיהו 

 בלבד ד-העולים החדשים נדרשים ללמוד את פסוקים  א •

 םחזון אחרית הימי

ם:   א ִלָּ ה ִוירּושָּ מֹוץ ַעל ְיהּודָּ ן אָּ זָּה ְיַשְעיָּהּו בֶׁ ר חָּ ר ֲאשֶׁ בָּ  ַהדָּ

יָּה ְבַאֲחִרית ַהיִָּמים    ב       ְוהָּ

ית      ִרים  ְברֹאש ה' נָּכֹון ִיְהיֶׁה ַהר בֵּ הָּ א      הֶׁ עֹות ְוִנשָּ  ִמְגבָּ

יו כָּל ַהגֹוִים:         לָּ  ְונֲָּהרּו אֵּ
ְמרּו    ג ְלכּו ַעִמים ַרִבים ְואָּ  ְוהָּ

ה ְלכּו      ל ַהר ה'  ְוַנֲעלֶׁ י ַיֲעֹקב                                אֶׁ ית ֱאֹלהֵּ ל בֵּ  אֶׁ

יו         כָּ נּו ִמְדרָּ יו                                         ְוֹירֵּ  ְונְֵּלכָּה ְבֹאְרֹחתָּ

ה       א תֹורָּ צֵּ ם: ּוְדַבר                              ִכי ִמִציֹון תֵּ ִלָּ  ה' ִמירּושָּ

ין ַהגֹוִים    ד ַפט בֵּ  ְוהֹוִכיַח ְלַעִמים ַרִבים                                         ְושָּ

ם ְלִאִתים  ְוִכְתתּו       רֹות                          ַחְרבֹותָּ ם ְלַמְזמֵּ יהֶׁ  ַוֲחִניתֹותֵּ

ב        רֶׁ ל גֹוי חֶׁ א גֹוי אֶׁ מ                            לֹא ִישָּ  הְולֹא ִיְלְמדּו עֹוד ִמְלחָּ

(, זוהי פתיחה לנבואה מרכזית בספר חזון) 'הפרק נפתח בכותרת דומה מאוד לכותרת בפרק א
  .ישעיהו כמו קודמתה

 

 :במשמעות של עתיד קרוב או עתיד רחוקהמושג 'אחרית הימים' להבנת 

תקופה בעתיד  הכוונה ליש שני הסברים אפשריים:  - הסבר ביטוי "אחרית הימים"  •

   ימים הקרובים הבאים.הכוונה להרחוק או 

נבואה זו היתה יכולה להתגשם עוד בימי ישעיהו   -שתי האפשרויות משמעות ה •

 ונדחתה לעתיד רחוק יותר. 

 
 :'תיאור מקומה של ירושלים, והר בית ה

 המאפיינים של ירושלים באחרית הימים:  

 -ירושלים תהיה גבוהה מכל ההרים  -

 הגויים יתאספו בירושלים כדי לשמוע וללמוד את דבר ה' היוצא מבית ה'.  -

 המקדש יצא שלום עולמי המכונן על משפט צדק. ירושלים כמרכז הצדק.מן  -

  ?'לתיאור בפרק ב 'מה בין ירושלים ובית המקדש בפרק אהשוואה: 

 הצד השונה



סביב התאספו בתקופות רבות )למשל בתקופה המתוארת בסוף פרק א'( הגויים  •

 יתאספו בירושלים כדי ללמוד ממנה.הגויים  ירושלים כדי להילחם נגדה. לעתיד לבוא 

עבודת המקדש לא רצויה בפני ה' בגלל העוולות וחוסר הצדק שבעם ואילו בפרק א'  •

 בפרק ב' המקדש משמש כמרכז רוחני ומקום הצדק. 

 , ועל קו דמיון אחד התלמיד צריך לדעת רק את אחד ההבדלים

  

  דגשים מיוחדים בפסוקים:

 

  

 המפורסם "כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים" הוא פרקנו.  וקהמקור לפס .1

 הם בעיות.  ינ יבין הגויים כשיהיו בישפוט המשיח  - ד וקפס .2

ם ְלִאִתים ְוִכְתתּו  "  הכתוב את  ריהסבהתלמיד צריך לדעת ל .3 ם   ַחְרבֹותָּ יהֶׁ ַוֲחִניתֹותֵּ

רֹות  . הפיכת כלי המלחמה לכלי עבודה מבטאת את השלום שישרור בעולם." ְלַמְזמֵּ

 

ין  יהעולם כולו רואה בפסוק זה נבואה משמעותית. בפארק שצמוד לבנגם היום 

באנגלית ומבטא את השאיפה של כולנו האו"ם הוקם קיר המצטט את הפסוק הזה 

 לשלום.

 

 

 


