ב/ב" :והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית ה'
בראש ההרים ונשא מגבעות"
רש"י:
הר שהוא ראש לכל הרים בחשיבות ההרים.

ראב"ע:
פרושו הנכון יהיה – הר הבית ,שירוצו אליו מארבע פאות (פינות) כאילו הוא נישא מגבעות.

רד"ק:
שיהיה נכון ונישא ונעלה מכל שאר הר וגבעה ,שכל הגויים ינשאוהו ויכבדוהו.

שד"ל:
יהיה כאילו ההר ההוא עומד בראש ההרים ...כאילו הוא גבוה משאר הגבעות ,ונהרו אליו כל הגויים
כאילו ממקומם יראו אותו ,מפני גובהו.

 מהי השאלה עליה משיבים הפרשנים? מה ההבדל בתשובותיהם?
( להזכירן ,הבדל ננסח כך :ההבדל הוא _______:כאשר  _________Xו )__________ Y

 רמז :1
תי אור גרפי של אזור הר הבית:

הר הבית

 רמז :2

ב/ד" :וכתתו חרבותם לאתים חניתותיהם למזמרות,
לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה"

איזה "גובה" של
ירושלים מתארת
המפה?

כלי המלחמה הופכים לכלי עבודה -
מה הרעיון? מה המסר?

להל"ן רעיונות נוספים לשימוש בכלי הנשק בעת שלום.
מהם הרעיונות המשתקפים בהצעות אילו?

יהודה עמיחי

ב /ב-ד" :והיה באחרית הימים"
 על הלוח" :והיה באחרית הימים" – כל אחת משלימה משפט במחברת .מה בין המשפטים?
 מה בנבואת ישעיהו :נקרא את הפסוקים:
 .1ירושלים -מרכז רוחני לעמים.
 .2העמים מבקשים ללמוד את דרכי ה'.
 .3ה' שופט בין העמים.
 .4שלום נצחי.
 כלומר :מפנה ביחס בין ישראל לעמים ,בין העמים לה' ,בין העמים לבין עצמם.
 דף על "נכון יהיה הר בית ה' "
 " וילמדנו מדרכיו" :
 .1בראשית י"ח" :19 /ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט:
 .2בהשוואה ל -את דרכיו :מה ההבדל?

שד"ל" :מדרכיו :מקצת דרכיו שלא יבקשו הגוים לקבל עליהם את כל מצוות התורה
שנתנו לישראל אלא רק את המצוות המוטלות על בני נח"
 רד"ק :ה' ישפוט בין העמים "ומפני זה לא תהיה מלחמה בין עם לעם כי הוא ישלים בניהם"-
כלומר על פי רד"ק יש כאן שלבים בדרך אל אחרית ימים שהיא פסוק .4
 וכתתו חרבותם - ...דף
 בנין האו"ם.
 ר' יוסף קרא על עריכת הנבואות.
 מיכה ד :1-4 /נבואה כמעט זהה .מה זה צריך להיות?

