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ישועה לירושלים: 17–9ט [ 2.א]▪
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חלק א, נבואת הרועים: 17–4יא [ 6.א]▪
יד-יבפרקים : חטיבה ב❑

'נבואת יום ה: 6יג–1יב[ 1.ב]▪
חלק ב  , נבואת הרועים: 9–7יג[ 2.ב]▪
' נבואת יום ה: יד[ 3.ב]▪
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י1 םָקְרבּוַכֲאֶשרַוְיה  ירּוָשַלי  יתַוָיבֹאּול  יב  יםַהרֶאלַפג  ית  ְשַלחוַ ַהז  שּוַע י  םי  ןְשַני  יד  מ  ים׃ַהַתְלמ 
יֶהםַויֹאֶמר2 מּוְלֶכםֲאֶשרַהְכָפרֶאלְלכּוֲאל  ְמְצאּוָשםמ  רסּוָרהֲא ָאתֹוןת  ָמּהְוַעי  ירּוע  ֹאָתםַהת 

יאּו ָלי׃ַוָהב  י3א  ישיֹאַמרְוכ  יֶכםא  יְךָהָאדֹוןַוֲאַמְרֶתםָדָברֲאל  ָידּו ָלֶהםָצר  ם׃מ  ָהָיָתהזֹאתְוָכל4ְיַשְלח 
יאְבַידֶשֶנֱאַמרַמהְלַמלאת אֹמרַהָנב  ְמרּו5׃ל  יֹוןְלַבתא  הצ  נ  ְךה  ביָענ  ָלְךָיבֹואַמְלכ  ְוַעלֲחמֹורַעלְורֹכ 

ר ְלכּו6׃ֲאֹתנֹותֶבןַעי  יםַוי  יד  ָּוהַכֲאֶשרַוַיֲעׂשּוֹ ַהַתְלמ  שּוַע ֹאָתםצ  יאּו7׃י  רְוֶאתָהָאתֹוןֶאתַוָיב  ָהַעי 
ימּו יֶהםַוָיׂש  יֶהםֶאתֲעל  ְגד  הּוב  יב  יֶהם׃ַויֹוש  יֶהםֶאתָפְרׂשּוֹ ֶהָהמֹוןְורֹב8ֲעל  ְגד  יםֶרְךַהָד ַעלב  ר  ָכְרתּוְוֲאח 
י יפ  יםְסע  צ  ְשָטחּוםע  יםָהָעםַוֲהמֹון9ַהָדֶרְך׃ַעלַוי  אֹמרָקְראּוְוַאֲחָריוְלָפָניוָההְֹלכ  דְלֶבןָנאֹוַשעהל  ָדו 
םַהָבאָברּוְך ים׃ָנאהֹוַשעְיהָֹוהְבש  י10ַבְמרֹומ  םְבבֹאֹוַוְיה  הֹםְירּוָשָלי  ירָכלַות  ייֹאְמרּווַ ָהע  ֶזה׃מ 
יאהּואֶזהָהָעםֲהֹמןַויֹאְמרּו11 שּוַע ַהָנב  ְנֶצֶרתי  יל׃ֲאֶשרמ  ַבָגל 



השוואת נוסחי הציטוטים
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כאמתי  נוסח המסורה

יֹון ְמרּו ְלַבת צ  א  ד 9 י ְמֹאֵ֜ יל ֨ ֹוןג  יֶ֗ ַבת־צ  טזכריה 

ם ּוָשַל ִ֔ ת ְירָֽ י  ַב  יע  ֨ ָהר 

ְך ָיבֹוא ָלְך ה ַמְלכ  נ  ה  ְך ְך  ָי בֹוא ָלִ֔ ִ֤ה ַמְלכ  נ  ה 

ע ֑הּוא יק ְונֹוָשֻ֖ ִ֥ ַצד 

ב ַעל ֲחמֹור י ְורֹכ  ָענ  ב  י  ְורֹכ   ֹורָענ  ַעל־ֲחמִ֔

ר ֶבן  ֲאֹתנֹותְוַעל ַעי  ר י  ֹותְוַעל־ַעֻ֖ ׃ֶבן־ֲאֹתנָֽ



הסיפור מבאר את הציטוט
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רוְַיִהי1 ֶׁ ֲאש  ַ ַלִיםָקְרבו  כ  ָ יתַוָיבֹאּוִלירו ש  יב  יםַהז  ַהרֶאלַפג  ְשַלחית  שּוַע ַוי  םי  ןְשַני  מ 
ים׃ יד  יֶהםַויֹאֶמר2ַהַתְלמ  מּוְלֶכםֲאֶשרַהְכָפרֶאלְלכּוֲאל  ְמְצאָשםמ  רֲאסּוָרהָאתֹוןּות  ָמּהְוַעי  ירּוע  ַהת 

יאּוֹאָתם ָלי׃ַוָהב  י3א  ישיֹאַמרְוכ  יֶכםא  יְךָהָאדֹוןַוֲאַמְרֶתםָדָברֲאל  ָידםָלֶה ָצר  ם׃ּומ  זֹאתְוָכל4ְיַשְלח 

יאְבַידֶשֶנֱאַמרַמהְלַמלאתָהָיָתה אֹמרַהָנב  הִצי ֹוןְלַבתִאְמרו  5׃ל  נ  ְךה  יָלְךָיבֹואַמְלכ  בָענ  ְורֹכ 
רְוַעלֲחמֹורַעל ְלכּו6׃ֲאֹתנֹותֶבןַעי  יםַוי  יד  ָּוהַכֲאֶשרַוַיֲעׂשּוֹ ַהַתְלמ  שּוַע׃םֹאָת צ  יאּו7י  ָהָאתֹוןֶאתַוָיב 

רְוֶאת ימּוָהַעי  יֶהםַוָיׂש  יֶהםֶאתֲעל  ְגד  הּוב  יב  יֶהם׃ַויֹוש  יֶהםֶאתָפְרׂשּוֹ ֶהָהמֹוןְורֹב8ֲעל  ְגד  ַהָדֶרְךלעַ ב 
ים ר  יָכְרתּוְוֲאח  יפ  יםְסע  צ  ְשָטחּוםע  יםָהָעםַוֲהמֹון9ַהָדֶרְך׃ַעלַוי  אֹמראּוָקְר ְוַאֲחָריוְלָפָניוָההְֹלכ  ל 
דְלֶבןָנאהֹוַשע םַהָבאָברּוְךָדו  ים׃ָנאהֹוַשעְיהָֹוהְבש  י10ַבְמרֹומ  םְבבֹאֹוַוְיה  הֹםְירּוָשָלי  ירָכלַות  ָהע 
יַויֹאְמרּו יאהּואֶזהָהָעםֲהֹמןַויֹאְמרּו11ֶזה׃מ  שּוַע ַהָנב  ְנֶצֶרתי  יל׃בַ ֲאֶשרמ  ָגל 



הסיפור מבאר את הציטוט
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י1 םָקְרבּוַכֲאֶשרַוְיה  ירּוָשַלי  יתַוָיבֹאּול  יב  יםַהרֶאלַפג  ית  ְשַלחוַ ַהז  שּוַע י  םי  ןְשַני  יד  מ  ים׃ַהַתְלמ 
יֶהםַויֹאֶמר2 מּוְלֶכםֲאֶשרַהְכָפרֶאלְלכּוֲאל  ְמְצאּוָשםמ  רסּוָרהֲא ָאתֹוןת  ָמּהְוַעי  ירּוע  ֹאָתםַהת 

יאּו ָלי׃ַוָהב  י3א  ישיֹאַמרְוכ  יֶכםא  יְךָהָאדֹוןַוֲאַמְרֶתםָדָברֲאל  ָידּו ָלֶהםָצר  ם׃מ  ָהָיָתהזֹאתְוָכל4ְיַשְלח 

יאְבַידֶשֶנֱאַמרַמהְלַמלאת אֹמרַהָנב  ְמרּו5׃ל  יֹוןְלַבתא  ךְ ִהנ ֵּהצ  ֵּ יָלךְ ָיבֹואַמְלכ  בָענ  ַעלְורֹכ 
רְוַעלֲחמֹור ְלכּו6׃ֲאֹתנֹותֶבןַעי  יםַוי  יד  ָּוהַכֲאֶשרַוַיֲעׂשּוֹ ַהַתְלמ  יאּו7שּוַע׃י  ֹאָתםצ  ְוֶאתָהָאתֹוןֶאתַוָיב 
ר ימּוָהַעי  יֶהםַוָיׂש  יֶהםֶאתֲעל  ְגד  הּוב  יב  יֶהם׃ַויֹוש  יֶהםֶאתָפְרׂשּוֹ ֶהָהמֹוןְורֹב8ֲעל  ְגד  יםָדֶרְךַה ַעלב  ר  ְוֲאח 

יָכְרתּו יפ  יםְסע  צ  ְשָטחּוםע  ְראו  קָ ְוַאֲחָריוְלָפָניוָהֹהְלִכיםָהָעםוֲַהמֹון9ַהָדֶרְך׃ַעלַוי 
אֹמר עלֵּ ַ ןָנאהֹוש  ִודְלבֶׁ רו ךְ ד ָ ָ אב  ָ םַהב  ֵּ ש  ְ עְיהֹוָהב  ַ רֹוִמים׃אנָ הֹוש  מ ְ ַ 10ב 
ֹבאוֹ וְַיִהי ְ ָלִיםב  ָ ֹהםְירו ש  ֵּ לוַת  ָ ָהָעםֲהֹמןוַי ֹאְמרו  11זֶׁה׃ִמיוַי ֹאְמרו  ָהִעירכ 
ִביאהו אזֶׁה ָ ו עַ ַהנ  תיֵּש  רֶׁ צֶׁ רִמנ ְ ֶׁ ִליל׃ֲאש  ָ ג  ַ ב 



הסיפור מבאר את הציטוט
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י1 םָקְרבּוַכֲאֶשרַוְיה  ירּוָשַלי  יתַוָיבֹאּול  יב  יםַהרֶאלַפג  ית  ְשַלחוַ ַהז  שּוַע י  םי  ןְשַני  יד  מ  ים׃ַהַתְלמ 

יֶהםַויֹאֶמר2 מּוְלֶכםֲאֶשרַהְכָפרֶאלְלכּוֲאל  םמ  ָ ְמְצאו  ש  ִ ה  ְוַעִירֲאסו ָרהֹוןָאתת  ָ ִעמ 
ירו   ִ ָלי׃וַָהִביאו  ֹאָתםַהת  י3אֵּ ישיֹאַמרְוכ  יֶכםא  יְךצָ ָהָאדֹוןַוֲאַמְרֶתםָדָברֲאל  ָידָלֶהםר  ּומ 
ם׃ יאְבַידֶשֶנֱאַמרַמהְלַמלאתָהָיָתהזֹאתְוָכל4ְיַשְלח  אֹמרַהָנב  ְמרּו5׃ל  יֹוןְלַבתא  הצ  נ  ָיבֹואְךַמְלכ  ה 

בָעִניָלְך ןַעִירְוַעלֲחמֹורַעלְוֹרכֵּ ֶׁ ְלכּו6׃ֲאֹתנֹותב  יםַוי  יד  ָּוהֲאֶשרכַ ַוַיֲעׂשּוֹ ַהַתְלמ  צ 
שּוַע׃ֹאָתם תוַי ִָביאו  7י  תָהָאתֹוןאֶׁ ימו  ָהַעִירְואֶׁ םוַי ָש ִ יהֶׁ םתאֶׁ ֲעלֵּ יהֶׁ ְגדֵּ ִ ב 

יֻבהו   ִ ם׃וַי ֹוש  יהֶׁ יֶהםֶאתָפְרׂשּוֹ ֶהָהמֹוןְורֹב8ֲעלֵּ ְגד  י ַהָדֶרְךַעלב  ר  יָכְרתּוםְוֲאח  יפ  יםְסע  צ  ע 
ְשָטחּום יםָהָעםַוֲהמֹון9ַהָדֶרְך׃ַעלַוי  אֹמרָקְראּוְוַאֲחָריוְלָפָניוָההְֹלכ  דְלֶבןאנָ הֹוַשעל  ַהָבאָברּוְךָדו 

ם ים׃ָנאהֹוַשעְיהָֹוהְבש  י10ַבְמרֹומ  םְבבֹאֹוַוְיה  הֹםְירּוָשָלי  ירָכלַות  יַויֹאְמרּוָהע  ֲהֹמןַויֹאְמרּו11ֶזה׃מ 

יאהּואֶזהָהָעם שּוַע ַהָנב  ְנֶצֶרתי  יל׃ֲאֶשרמ  ַבָגל 



מנבואה למימוש
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י1 םָקְרבּוַכֲאֶשרַוְיה  ירּוָשַלי  יתַוָיבֹאּול  יב  יםַהרֶאלַפג  ית  ְשַלחוַ ַהז  שּוַע י  םי  ןְשַני  יד  מ  ים׃ַהַתְלמ 
יֶהםַויֹאֶמר2 מּוְלֶכםֲאֶשרַהְכָפרֶאלְלכּוֲאל  ְמְצאּוָשםמ  רסּוָרהֲא ָאתֹוןת  ָמּהְוַעי  ירּוע  ֹאָתםַהת 

יאּו ָלי׃ַוָהב  י3א  ישיֹאַמרְוכ  יֶכםא  יְךָהָאדֹוןַוֲאַמְרֶתםָדָברֲאל  ָידּו ָלֶהםָצר  ם׃מ  ָהָיָתהזֹאתְוָכל4ְיַשְלח 
יאְבַידֶשֶנֱאַמרַמהְלַמלאת אֹמרַהָנב  ְמרּו5׃ל  יֹוןְלַבתא  הצ  נ  ְךה  ביָענ  ָלְךָיבֹואַמְלכ  ְוַעלֲחמֹורַעלְורֹכ 

ר ְלכּו6׃ֲאֹתנֹותֶבןַעי  יםַוי  יד  ָּוהַכֲאֶשרַוַיֲעׂשּוֹ ַהַתְלמ  שּוַע ֹאָתםצ  יאּו7׃י  רְוֶאתָהָאתֹוןֶאתַוָיב  ָהַעי 
ימּו יֶהםַוָיׂש  יֶהםֶאתֲעל  ְגד  הּוב  יב  יֶהם׃ַויֹוש  יֶהםֶאתָפְרׂשּוֹ ֶהָהמֹוןְורֹב8ֲעל  ְגד  יםֶרְךַהָד ַעלב  ר  ָכְרתּוְוֲאח 
י יפ  יםְסע  צ  ְשָטחּוםע  יםָהָעםַוֲהמֹון9ַהָדֶרְך׃ַעלַוי  אֹמרָקְראּוְוַאֲחָריוְלָפָניוָההְֹלכ  דְלֶבןָנאֹוַשעהל  ָדו 
םַהָבאָברּוְך ים׃ָנאהֹוַשעְיהָֹוהְבש  י10ַבְמרֹומ  םְבבֹאֹוַוְיה  הֹםְירּוָשָלי  ירָכלַות  ייֹאְמרּווַ ָהע  ֶזה׃מ 
יאהּואֶזהָהָעםֲהֹמןַויֹאְמרּו11 שּוַע ַהָנב  ְנֶצֶרתי  יל׃ֲאֶשרמ  ַבָגל 



ב"ברכות נו ע, בבלי
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הרואה חמור בחלום יצפה לישועה
רשנאמ

ב ַעל ֲחמֹור י ְורֹכ  יק ְונֹוָשע הּוא ָענ  ְך ָיבֹוא ָלְך ַצד  ה ַמְלכ  נ  ה 



תהתקבלו
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,  מילות הנבואה נתפסו כמבשרות מציאות: השניהביתבימי❑

.בעתיד או בהווה

ודימויי  , "חלום"הנבואה הופכת ל: לאחר חורבן הבית❑

.  הישועה הקונקרטיים נעשים מופשטים ורחוקים


