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יא -פרקים ט: חטיבה א❑

חורבן לגויים: 8–1ט [ 1.א]▪

ישועה לירושלים: 17–9ט [ 2.א]▪

(?)בקשת גשם : 2–1י [ 3.א]▪

ישראלנדחיניצחון במלחמה וקיבוץ : 12–3י [ 4.א]▪

חורבן לאדירים: 3–1יא [ 5.א]▪

חלק א, נבואת הרועים: 17–4יא [ 6.א]▪
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[יהודההתגברות]
רִֹעים 3֙ ָֽ הַעל־ה  ָ֣ ר  יח  יםַאִפִּ֔ ַעּתּוִדִ֖ ָֽ ַקד֙ ֶאְפ֑קֹודְוַעל־ה  י־פ  הִכָֽ ָ֨ ֤אֹותְיהֹו  יתֶאת־ֶעְדרֹו֙ ְצב  ָ֣ הֶאת־ב  ִּ֔ ְיהּוד 

ם ָ֣ םְוש  ֹוְכ֥סּוסאֹות ִּ֔ ה׃הֹודִ֖ ָֽ מ  ּנּו4ַבִמְלח  ה ִ֙מֶמ֤ ּנּוִפּנ  דִמֶמָ֣ ת ִּ֔ ּנּוי  ֶשתִמֶמִ֖ הֶקָ֣ ֑ מ  ּנּוִמְלח  אִמֶמֶּ֛ ֥ צ  י 
ִ֖ש ל־נֹוג  ו׃כ  ָֽ ּו5ַיְחד  יָ֨ יםְוה  יםְכִגבִֹרִ֜ יטבֹוִסָ֨ ְ֙בִט֤ החּוצֹות  מ ִּ֔ ּוַבִמְלח  ְלֲחמִּ֔ יְוִנָ֨ הִכ֥ ִ֖ םְיהֹו  ֑ ישּוִעמ  ְוהִֹבִ֖
י ֥ ְכב  ים׃רָֹֽ סּוִסָֽ

[ויהודהישראלגוליהשבת]
י6 ית׀ְוִגַבְרִּתָ֣ ָ֣ הֶאת־ב  ָ֗ יתְיהּוד  ֤ ף ְ֙וֶאת־ב  יַע֙יֹוס  ֹוְשבֹוִתים ֙אֹוִשִּ֔ יְוהָֽ יםִכָ֣ ַחְמִּתִּ֔ ּוִרָֽ יִ֖ רְוה  ֲאֶשָ֣ ַכָֽ

ים א־ְזַנְחִּת֑ ָֹֽ יל יִכָ֗ הֲאִנֶּ֛ ֥ םְיהֹו  יֶהִ֖ ה  ָֽם׃ֱאלָֽ ֱענ  ֤יּו7ְוֶאָֽ ִיםְכִגבֹור֙ ְוה  חֶאְפַרִּ֔ ַמ֥ םְוש  ִ֖ ִָ֑֑יןִלב  יֶהם ְ֙כמֹו־י  ּוְבנ 
ּו חּוִיְראָ֣ מ ִּ֔ לְוש  ֥ ג  םי  ִ֖ ה׃ִלב  ָֽ יהֹו  ה8ַבָֽ ֥ םֶאְשְרְק  ֶהֶּ֛ םל  ִ֖ ֲאַקְבצ  יַוָֽ יםִכָ֣ ּוְפִדיִת֑ בִ֖ ּו׃ְכ֥מֹוְור  בָֽ ם 9֙ר  ע  ְוֶאְזר 
ים ַעִמִּ֔ ָֽ יםב  ֥יּוִיְזְכ֑רּוִניּוַבֶמְרַחִקִ֖ םְוח  יֶהִ֖ בּו׃ֶאת־ְבנ  ָֽ ש  בֹוִתים 10֙ו  ֶרץַוֲהִשָֽ ֶאָ֣ ִיםמ  ּורִמְצַרִּ֔ ַאשִ֖ ָֽ ּומ 
ם ֑ ֶרץֲאַקְבצ  דְוֶאל־ֶאָ֨ ֤ נֹון֙ ִגְלע  םּוְלב  אֲאִביא ִּ֔ ֹ֥ אְול ִ֖ צ  ם׃ִימ  ֶהָֽ ר11ל  ַבָ֨ םְוע  הַבי ִ֜ ָ֗ ר  הצ  ֤ ם ְ֙וִהכ  יםַבי  ַגִלִּ֔
ישּו לְוהִֹבִ֕ ֹותכִֹ֖ רְמצּולָ֣ ֹוןְוהּוַרד֙ ְיֹא֑ ּורְגאָ֣ ֶבטַאשִּ֔ ֥ ִיםְוש  ּור׃ִמְצַרִ֖ סָֽ הְוִגַבְרִּתים 12֙י  ִּ֔ יהֹו  ֹוַבָֽ ּוִבְשמִ֖
כּו ֑ םִיְתַהל  ִ֖ ה׃ְנא  ָֽ [[פ]]ְיהֹו 



פסקה שנייה
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[ויהודהישראלגוליהשבת]
י6 ית׀ְוִגַבְרִּתָ֣ ָ֣ הֶאת־ב  ָ֗ יתְיהּוד  ֤ ף ְ֙וֶאת־ב  יַע֙יֹוס  ֹוְשבֹוִתים ֙אֹוִשִּ֔ יְוהָֽ יםִכָ֣ ַחְמִּתִּ֔ ּוִרָֽ יִ֖ רְוה  ֲאֶשָ֣ ַכָֽ

ים א־ְזַנְחִּת֑ ָֹֽ יל יִכָ֗ הֲאִנֶּ֛ ֥ םְיהֹו  יֶהִ֖ ה  ָֽם׃ֱאלָֽ ֱענ  ֤יּו7ְוֶאָֽ ִיםְכִגבֹור֙ ְוה  חֶאְפַרִּ֔ ַמ֥ םְוש  ִ֖ ִָ֑֑יןִלב  יֶהם ְ֙כמֹו־י  ּוְבנ 
ּו חּוִיְראָ֣ מ ִּ֔ לְוש  ֥ ג  םי  ִ֖ ה׃ִלב  ָֽ יהֹו  ה8ַבָֽ ֥ םֶאְשְרְק  ֶהֶּ֛ םל  ִ֖ ֲאַקְבצ  יַוָֽ יםִכָ֣ ּוְפִדיִת֑ בִ֖ ּו׃ְכ֥מֹוְור  בָֽ ם 9֙ר  ע  ְוֶאְזר 
ים ַעִמִּ֔ ָֽ יםב  ֥יּוִיְזְכ֑רּוִניּוַבֶמְרַחִקִ֖ םְוח  יֶהִ֖ בּו׃ֶאת־ְבנ  ָֽ ש  בֹוִתים 10֙ו  ֶרץַוֲהִשָֽ ֶאָ֣ ִיםמ  ּורִמְצַרִּ֔ ַאשִ֖ ָֽ ּומ 
ם ֑ ֶרץֲאַקְבצ  דְוֶאל־ֶאָ֨ ֤ נֹון֙ ִגְלע  םּוְלב  אֲאִביא ִּ֔ ֹ֥ אְול ִ֖ צ  ם׃ִימ  ֶהָֽ ר11ל  ַבָ֨ םְוע  הַבי ִ֜ ָ֗ ר  הצ  ֤ ם ְ֙וִהכ  יםַבי  ַגִלִּ֔
ישּו לְוהִֹבִ֕ ֹותכִֹ֖ רְמצּולָ֣ ֹוןְוהּוַרד֙ ְיֹא֑ ּורְגאָ֣ ֶבטַאשִּ֔ ֥ ִיםְוש  ּור׃ִמְצַרִ֖ סָֽ הְוִגַבְרִּתים 12֙י  ִּ֔ יהֹו  ֹוַבָֽ ּוִבְשמִ֖
כּו ֑ םִיְתַהל  ִ֖ ה׃ְנא  ָֽ [[פ]]ְיהֹו 



פסקה שנייה
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[ויהודהישראלגוליהשבת]
[אפריםהושעת]
י6 ית׀ְוִגַבְרִּתָ֣ ָ֣ הֶאת־ב  ָ֗ יתְיהּוד  ֤ ף ְ֙וֶאת־ב  יַע֙יֹוס  ֹוְשבֹוִתים ֙אֹוִשִּ֔ יְוהָֽ יםִכָ֣ ַחְמִּתִּ֔ ּוִרָֽ יִ֖ רְוה  ֲאֶשָ֣ ַכָֽ

ים א־ְזַנְחִּת֑ ָֹֽ יל יִכָ֗ הֲאִנֶּ֛ ֥ םְיהֹו  יֶהִ֖ ה  ָֽם׃ֱאלָֽ ֱענ  ֤יּו7ְוֶאָֽ ִיםְכִגבֹור֙ ְוה  חֶאְפַרִּ֔ ַמ֥ םְוש  ִ֖ ִָ֑֑יןִלב  יֶהם ְ֙כמֹו־י  ּוְבנ 
ּו חּוִיְראָ֣ מ ִּ֔ לְוש  ֥ ג  םי  ִ֖ ה׃ִלב  ָֽ יהֹו  ַבָֽ

[ישראלתפוצותקיבוץ]
ה8 ֥ םֶאְשְרְק  ֶהֶּ֛ םל  ִ֖ ֲאַקְבצ  יַוָֽ יםִכָ֣ ּוְפִדיִת֑ בִ֖ ּו׃ְכ֥מֹוְור  בָֽ ם 9֙ר  ע  יםְוֶאְזר  ַעִמִּ֔ ָֽ יםב  ֥יּוִיְזְכ֑רּוִניּוַבֶמְרַחִקִ֖ ְוח 

ם יֶהִ֖ בּו׃ֶאת־ְבנ  ָֽ ש  בֹוִתים 10֙ו  ֶרץַוֲהִשָֽ ֶאָ֣ ִיםמ  ּורִמְצַרִּ֔ ַאשִ֖ ָֽ םּומ  ֑ ֶרץֲאַקְבצ  דְוֶאל־ֶאָ֨ ֤ נֹון֙ ִגְלע  םּוְלב  ֲאִביא ִּ֔
א ֹ֥ אְול ִ֖ צ  ם׃ִימ  ֶהָֽ ל 
[המעצמותכוחשבירת]
ר11 ַבָ֨ םְוע  הַבי ִ֜ ָ֗ ר  הצ  ֤ ם ְ֙וִהכ  יםַבי  ישּוַגִלִּ֔ לְוהִֹבִ֕ ֹותכִֹ֖ רְמצּולָ֣ ֹוןְוהּוַרד֙ ְיֹא֑ ּורְגאָ֣ ֶבטַאשִּ֔ ֥ ִיםְוש  ִמְצַרִ֖

ּור׃ סָֽ הְוִגַבְרִּתים 12֙י  ִּ֔ יהֹו  ֹוַבָֽ כּוּוִבְשמִ֖ ֑ םִיְתַהל  ִ֖ ה׃ְנא  ָֽ [[פ]]ְיהֹו 



ישראל: פתיחה
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[אפריםהושעת]
י6 ית׀ְוִגַבְרִּתָ֣ ָ֣ הֶאת־ב  ָ֗ ְיהּוד 

ית ֤ ף ְ֙וֶאת־ב  יַע֙יֹוס  אֹוִשִּ֔
ֹוְשבֹוִתים ֙ יְוהָֽ יםִכָ֣ ַחְמִּתִּ֔ ִרָֽ
ּו יִ֖ רְוה  ֲאֶשָ֣ יםַכָֽ א־ְזַנְחִּת֑ ָֹֽ ל

י יִכָ֗ הֲאִנֶּ֛ ֥ םְיהֹו  יֶהִ֖ ה  ֱאלָֽ
ָֽם׃ ֱענ  ְוֶאָֽ

֤יּו7 ִיםְכִגבֹור֙ ְוה  ֶאְפַרִּ֔
ח ַמ֥ םְוש  ִ֖ ִָ֑֑יןִלב  ְכמֹו־י 

יֶהם ֙ ּוּוְבנ  חּוִיְראָ֣ מ ִּ֔ ְוש 
ל ֥ ג  םי  ִ֖ ה׃ִלב  ָֽ יהֹו  ַבָֽ



ישראל: פתיחה
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[אפריםהושעת]
י6 ית׀ְוִגַבְרִּתָ֣ ָ֣ הֶאת־ב  ָ֗ ְיהּוד 

ית ֤ ף ְ֙וֶאת־ב  יַע֙יֹוס  אֹוִשִּ֔
ֹוְשבֹוִתים ֙ יְוהָֽ יםִכָ֣ ַחְמִּתִּ֔ ִרָֽ
ּו יִ֖ רְוה  ֲאֶשָ֣ יםַכָֽ א־ְזַנְחִּת֑ ָֹֽ ל

י יִכָ֗ הֲאִנֶּ֛ ֥ םְיהֹו  יֶהִ֖ ה  ֱאלָֽ
ָֽם׃ ֱענ  ְוֶאָֽ

֤יּו7 ִיםְכִגבֹור֙ ְוה  ֶאְפַרִּ֔
ח ַמ֥ םְוש  ִ֖ ִָ֑֑יןִלב  ְכמֹו־י 

יֶהם ֙ ּוּוְבנ  חּוִיְראָ֣ מ ִּ֔ ְוש 
ל ֥ ג  םי  ִ֖ ה׃ִלב  ָֽ יהֹו  ַבָֽ



התפוצות: פיתוח
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[ישראלתפוצותקיבוץ]
ה8 ֥ םֶאְשְרְק  ֶהֶּ֛ ל 

ם ִ֖ ֲאַקְבצ  ַוָֽ
י יםִכָ֣ ְפִדיִת֑

ּו בִ֖ ּו׃ְכ֥מֹוְור  בָֽ ר 
ם 9֙ ע  יםְוֶאְזר  ַעִמִּ֔ ָֽ ב 

ים ִיְזְכ֑רּוִניּוַבֶמְרַחִקִ֖
֥יּו םְוח  יֶהִ֖ ֶאת־ְבנ 

בּו׃ ָֽ ש  ו 
בֹוִתים 10֙ ֶרץַוֲהִשָֽ ֶאָ֣ ִיםמ  ִמְצַרִּ֔

ּור ַאשִ֖ ָֽ םּומ  ֑ ֲאַקְבצ 
ֶרץ דְוֶאל־ֶאָ֨ ֤ נֹון֙ ִגְלע  םּוְלב  ֲאִביא ִּ֔

א ֹ֥ אְול ִ֖ צ  ם׃ִימ  ֶהָֽ ל 



התפוצות: פיתוח
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[ישראלתפוצותקיבוץ]
ה8 ֥ םֶאְשְרְק  ֶהֶּ֛ ל 

ם ִ֖ ֲאַקְבצ  ַוָֽ
י יםִכָ֣ ְפִדיִת֑

ּו בִ֖ ּו׃ְכ֥מֹוְור  בָֽ ר 
ם 9֙ ע  יםְוֶאְזר  ַעִמִּ֔ ָֽ ב 

ים ִיְזְכ֑רּוִניּוַבֶמְרַחִקִ֖
֥יּו םְוח  יֶהִ֖ ֶאת־ְבנ 

בּו׃ ָֽ ש  ו 
בֹוִתים 10֙ ֶרץַוֲהִשָֽ ֶאָ֣ ִיםמ  ִמְצַרִּ֔

ּור ַאשִ֖ ָֽ םּומ  ֑ ֲאַקְבצ 
ֶרץ דְוֶאל־ֶאָ֨ ֤ נֹון֙ ִגְלע  םּוְלב  ֲאִביא ִּ֔

א ֹ֥ אְול ִ֖ צ  ם׃ִימ  ֶהָֽ ל 

יזיהושע 
ף14֙ ָ֣י֙יֹוס ִּ֔ ְ֙בנ  ְָ֑יַדְברּו  ַעַ֙וָֽ ִ֖ רֶאת־ְיהֹוש  אֹמ֑ הַמדּוַע֙ ל  ּת  ַתָ֨ ל֙֙נ  ֤ ה֙גֹור  ֲחל ָ֗ יַ֙נָֽ ִלִ֜

י֙ ֲאִנָ֣ דַ֙וָֽ ֶבלֶ֙אח ִּ֔ ְ֙וֶחָ֣ ד  בֶאח  ִּ֔ דַ֙עם־ר  הַע֥ ה׃ֲ֙אֶשר־ַעד־כִֹ֖ ָֽ ִניְ֙יהֹו  ְרַכ֥ ָֽ 15ב 
ַע֙ םְ֙יהֹוש ָ֗ יֶהִ֜ אֶמרֲ֙אל  ָֹ֨ בַוי ִ֙֙אם־ַעם־ַר֤ ְ֙לך  ֤ את  ר  ָֽ הּ֙וב  ְער  ַ֙הַיִּ֔ ָ֣הְ֙לךָ֣ ֲ֙על  ה  ַאּת 

ֶרץ֙ םְ֙בֶא֥ יש ִּ֔ יםַ֙הְפִרִזִ֖ ִא֑ ְרפ  ָֽ ץְוה  ֥ י־א  ִ֙כָֽ ִיםְלךִ֖ ָֽ ָ֣י16֙֙׃ַ֙הר־ֶאְפר  ְ֙בנ  אְמרּו  ָֹֽ ַוי
ף֙ איֹוס ִּ֔ צ  ֥ א־ִימ  ָֹֽ ר֙ל ֑ ה  נּו֙ה  ִ֖ ל֙ל  ֶכבַ֙בְרֶזָ֗ ְכַנֲעִני֙ ְוֶרָ֣ ל־ַהָֽ בְ֙֙בכ  ָ֣ ַ֙היֹש 

ֶמק ע ִּ֔ ֶרץ־ה  רְ֙בֶאָֽ ֲאֶש֤ ן֙ ַלָֽ ית־ְשא  אל׃ְ֙֙בב  ֶמקִ֙יְזְרֶעָֽ ֥ רְ֙בע  ֲאֶשִ֖ ְ֙וַלָֽ יה  ּ֙וְבנֹוֶתִּ֔
ַע֙ 17 אֶמרְ֙יהֹוש ָ֨ ֹ֤ יתַוי ָ֣ הֶ֙אל־ב  ִיםְ֙וִלְמַנֶשִ֖ ףְ֙לֶאְפַר֥ ריֹוס ִּ֔ אֹמ֑ בל  ַעם־ַרָ֣

ה֙ ַחַ֙אּת ָ֗ ְְ֙וכֹ֤ ֙ל ִּ֔ דֹול  א־ִיְהֶי֥ה֙ג  ָֹֽ ד׃֙ל ָֽ לֶ֙אח  ֥ ֙גֹור  ר18ְ֙לךִ֖ יַ֙ה֤ ְ֙ ִכָ֣ ְהֶיה־ל  ִיָֽ
ּוא֙ י־ַיַָ֣ער֙הִּ֔ ֹוִכָֽ אתִּ֔ ר  ָ֣ ּ֙וב  ֥הְ֙לךִ֖ י  יוְ֙וה  ֑ ְצֹאת  ישֹּתָֽ י־תֹוִרָ֣ יִכָֽ ְכַנֲעִנָ֗ יֶ֙֙את־ַהָֽ ִכָ֣

ּוא׃֙ ִ֖ק֙הָֽ ז  י֙ח  ֹוִ֙כ֥ ֙לִּ֔ ֶכבַ֙בְרֶזל  [[פ]]ֶר֤
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[המעצמותכוחשבירת]
ר11 ַבָ֨ םְוע  הַבי ִ֜ ָ֗ ר  צ 

ה ֤ ם ְ֙וִהכ  יםַבי  ַגִלִּ֔
ישּו לְוהִֹבִ֕ ֹותכִֹ֖ רְמצּולָ֣ ְיֹא֑
ֹוןְוהּוַרד֙  ּורְגאָ֣ ַאשִּ֔

ֶבט ֥ ִיםְוש  ּור׃ִמְצַרִ֖ סָֽ י 
הְוִגַבְרִּתים 12֙ ִּ֔ יהֹו  ַבָֽ

ֹו כּוּוִבְשמִ֖ ֑ ִיְתַהל 
ם ִ֖ ה׃ְנא  ָֽ [[פ]]ְיהֹו 



סיכום
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השבת גולי ישראל: התוכן הרעיוני❑

אבל בעוד  , (דור שני)לאחר גלות ישראל : רקע היסטורי❑

.ס"לפנה7־א בערך במאה ה"ז, אשור ומצרים הן המעצמות

גיאופוליטי: מבט❑
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[יהודההתגברות]
רִֹעים 3֙ ָֽ הַעל־ה  ָ֣ ר  יח  יםַאִפִּ֔ ַעּתּוִדִ֖ ָֽ ַקד֙ ֶאְפ֑קֹודְוַעל־ה  י־פ  הִכָֽ ָ֨ ֤אֹותְיהֹו  יתֶאת־ֶעְדרֹו֙ ְצב  ָ֣ הֶאת־ב  ִּ֔ ְיהּוד 

ם ָ֣ םְוש  ֹוְכ֥סּוסאֹות ִּ֔ ה׃הֹודִ֖ ָֽ מ  ּנּו4ַבִמְלח  ה ִ֙מֶמ֤ ּנּוִפּנ  דִמֶמָ֣ ת ִּ֔ ּנּוי  ֶשתִמֶמִ֖ הֶקָ֣ ֑ מ  ּנּוִמְלח  אִמֶמֶּ֛ ֥ צ  י 
ִ֖ש ל־נֹוג  ו׃כ  ָֽ ּו5ַיְחד  יָ֨ יםְוה  יםְכִגבִֹרִ֜ יטבֹוִסָ֨ ְ֙בִט֤ החּוצֹות  מ ִּ֔ ּוַבִמְלח  ְלֲחמִּ֔ יְוִנָ֨ הִכ֥ ִ֖ םְיהֹו  ֑ ישּוִעמ  ְוהִֹבִ֖
י ֥ ְכב  ים׃רָֹֽ סּוִסָֽ

[ישראלנדחיקיבוץ]
י6 ית׀ְוִגַבְרִּתָ֣ ָ֣ הֶאת־ב  ָ֗ יתְיהּוד  ֤ ף ְ֙וֶאת־ב  יַע֙יֹוס  ֹוְשבֹוִתים ֙אֹוִשִּ֔ יְוהָֽ יםִכָ֣ ַחְמִּתִּ֔ ּוִרָֽ יִ֖ רְוה  ֲאֶשָ֣ ַכָֽ

ים א־ְזַנְחִּת֑ ָֹֽ יל יִכָ֗ הֲאִנֶּ֛ ֥ םְיהֹו  יֶהִ֖ ה  ָֽם׃ֱאלָֽ ֱענ  ֤יּו7ְוֶאָֽ ִיםְכִגבֹור֙ ְוה  חֶאְפַרִּ֔ ַמ֥ םְוש  ִ֖ ִָ֑֑יןִלב  יֶהם ְ֙כמֹו־י  ּוְבנ 
ּו חּוִיְראָ֣ מ ִּ֔ לְוש  ֥ ג  םי  ִ֖ ה׃ִלב  ָֽ יהֹו  ה8ַבָֽ ֥ םֶאְשְרְק  ֶהֶּ֛ םל  ִ֖ ֲאַקְבצ  יַוָֽ יםִכָ֣ ּוְפִדיִת֑ בִ֖ ּו׃ְכ֥מֹוְור  בָֽ ם 9֙ר  ע  ְוֶאְזר 
ים ַעִמִּ֔ ָֽ יםב  ֥יּוִיְזְכ֑רּוִניּוַבֶמְרַחִקִ֖ םְוח  יֶהִ֖ בּו׃ֶאת־ְבנ  ָֽ ש  בֹוִתים 10֙ו  ֶרץַוֲהִשָֽ ֶאָ֣ ִיםמ  ּורִמְצַרִּ֔ ַאשִ֖ ָֽ ּומ 
ם ֑ ֶרץֲאַקְבצ  דְוֶאל־ֶאָ֨ ֤ נֹון֙ ִגְלע  םּוְלב  אֲאִביא ִּ֔ ֹ֥ אְול ִ֖ צ  ם׃ִימ  ֶהָֽ ר11ל  ַבָ֨ םְוע  הַבי ִ֜ ָ֗ ר  הצ  ֤ ם ְ֙וִהכ  יםַבי  ַגִלִּ֔
ישּו לְוהִֹבִ֕ ֹותכִֹ֖ רְמצּולָ֣ ֹוןְוהּוַרד֙ ְיֹא֑ ּורְגאָ֣ ֶבטַאשִּ֔ ֥ ִיםְוש  ּור׃ִמְצַרִ֖ סָֽ הְוִגַבְרִּתים 12֙י  ִּ֔ יהֹו  ֹוַבָֽ ּוִבְשמִ֖
כּו ֑ םִיְתַהל  ִ֖ הְנא  ָֽ [[פ]]׃ְיהֹו 
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[יהודההתגברות]
רִֹעים 3֙ ָֽ הַעל־ה  ָ֣ ר  יח  יםַאִפִּ֔ ַעּתּוִדִ֖ ָֽ ַקד֙ ֶאְפ֑קֹודְוַעל־ה  י־פ  הִכָֽ ָ֨ ֤אֹותְיהֹו  יתֶאת־ֶעְדרֹו֙ ְצב  ָ֣ הֶאת־ב  ִּ֔ ְיהּוד 

ם ָ֣ םְוש  ֹוְכ֥סּוסאֹות ִּ֔ ה׃הֹודִ֖ ָֽ מ  ּנּו4ַבִמְלח  ה ִ֙מֶמ֤ ּנּוִפּנ  דִמֶמָ֣ ת ִּ֔ ּנּוי  ֶשתִמֶמִ֖ הֶקָ֣ ֑ מ  ּנּוִמְלח  אִמֶמֶּ֛ ֥ צ  י 
ִ֖ש ל־נֹוג  ו׃כ  ָֽ ּו5ַיְחד  יָ֨ יםְוה  יםְכִגבִֹרִ֜ יטבֹוִסָ֨ ְ֙בִט֤ החּוצֹות  מ ִּ֔ ּוַבִמְלח  ְלֲחמִּ֔ יְוִנָ֨ הִכ֥ ִ֖ םְיהֹו  ֑ ישּוִעמ  ְוהִֹבִ֖
י ֥ ְכב  ים׃רָֹֽ סּוִסָֽ

[ישראלנדחיקיבוץ]
י6 ית׀ְוִגַבְרִּתָ֣ ָ֣ הֶאת־ב  ָ֗ יתְיהּוד  ֤ ף ְ֙וֶאת־ב  יַע֙יֹוס  ֹוְשבֹוִתים ֙אֹוִשִּ֔ יְוהָֽ יםִכָ֣ ַחְמִּתִּ֔ ּוִרָֽ יִ֖ רְוה  ֲאֶשָ֣ ַכָֽ

ים א־ְזַנְחִּת֑ ָֹֽ יל יִכָ֗ הֲאִנֶּ֛ ֥ םְיהֹו  יֶהִ֖ ה  ָֽם׃ֱאלָֽ ֱענ  ֤יּו7ְוֶאָֽ ִיםְכִגבֹור֙ ְוה  חֶאְפַרִּ֔ ַמ֥ םְוש  ִ֖ ִָ֑֑יןִלב  יֶהם ְ֙כמֹו־י  ּוְבנ 
ּו חּוִיְראָ֣ מ ִּ֔ לְוש  ֥ ג  םי  ִ֖ ה׃ִלב  ָֽ יהֹו  ה8ַבָֽ ֥ םֶאְשְרְק  ֶהֶּ֛ םל  ִ֖ ֲאַקְבצ  יַוָֽ יםִכָ֣ ּוְפִדיִת֑ בִ֖ ּו׃ְכ֥מֹוְור  בָֽ ם 9֙ר  ע  ְוֶאְזר 
ים ַעִמִּ֔ ָֽ יםב  ֥יּוִיְזְכ֑רּוִניּוַבֶמְרַחִקִ֖ םְוח  יֶהִ֖ בּו׃ֶאת־ְבנ  ָֽ ש  בֹוִתים 10֙ו  ֶרץַוֲהִשָֽ ֶאָ֣ ִיםמ  ּורִמְצַרִּ֔ ַאשִ֖ ָֽ ּומ 
ם ֑ ֶרץֲאַקְבצ  דְוֶאל־ֶאָ֨ ֤ נֹון֙ ִגְלע  םּוְלב  אֲאִביא ִּ֔ ֹ֥ אְול ִ֖ צ  ם׃ִימ  ֶהָֽ ר11ל  ַבָ֨ םְוע  הַבי ִ֜ ָ֗ ר  הצ  ֤ ם ְ֙וִהכ  יםַבי  ַגִלִּ֔
ישּו לְוהִֹבִ֕ ֹותכִֹ֖ רְמצּולָ֣ ֹוןְוהּוַרד֙ ְיֹא֑ ּורְגאָ֣ ֶבטַאשִּ֔ ֥ ִיםְוש  ּור׃ִמְצַרִ֖ סָֽ הְוִגַבְרִּתים 12֙י  ִּ֔ יהֹו  ֹוַבָֽ ּוִבְשמִ֖
כּו ֑ םִיְתַהל  ִ֖ הְנא  ָֽ [[פ]]׃ְיהֹו 
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[יהודההתגברות]
רִֹעים 3֙ ָֽ הַעל־ה  ָ֣ ר  יח  יםַאִפִּ֔ ַעּתּוִדִ֖ ָֽ ַקד֙ ֶאְפ֑קֹודְוַעל־ה  י־פ  הִכָֽ ָ֨ ֤אֹותְיהֹו  יתֶאת־ֶעְדרֹו֙ ְצב  ָ֣ הֶאת־ב  ִּ֔ ְיהּוד 

ם ָ֣ םְוש  ֹוְכ֥סּוסאֹות ִּ֔ ה׃הֹודִ֖ ָֽ מ  ּנּו4ַבִמְלח  ה ִ֙מֶמ֤ ּנּוִפּנ  דִמֶמָ֣ ת ִּ֔ ּנּוי  ֶשתִמֶמִ֖ הֶקָ֣ ֑ מ  ּנּוִמְלח  אִמֶמֶּ֛ ֥ צ  י 
ִ֖ש ל־נֹוג  ו׃כ  ָֽ ּו5ַיְחד  יָ֨ יםְוה  יםְכִגבִֹרִ֜ יטבֹוִסָ֨ ְ֙בִט֤ החּוצֹות  מ ִּ֔ ּוַבִמְלח  ְלֲחמִּ֔ יְוִנָ֨ הִכ֥ ִ֖ םְיהֹו  ֑ ישּוִעמ  ְוהִֹבִ֖
י ֥ ְכב  ים׃רָֹֽ סּוִסָֽ

[ישראלנדחיקיבוץ]
י6 ית׀ְוִגַבְרִּתָ֣ ָ֣ הֶאת־ב  ָ֗ יתְיהּוד  ֤ ף ְ֙וֶאת־ב  יַע֙יֹוס  ֹוְשבֹוִתים ֙אֹוִשִּ֔ יְוהָֽ יםִכָ֣ ַחְמִּתִּ֔ ּוִרָֽ יִ֖ רְוה  ֲאֶשָ֣ ַכָֽ

ים א־ְזַנְחִּת֑ ָֹֽ יל יִכָ֗ הֲאִנֶּ֛ ֥ םְיהֹו  יֶהִ֖ ה  ָֽם׃ֱאלָֽ ֱענ  ֤יּו7ְוֶאָֽ ִיםְכִגבֹור֙ ְוה  חֶאְפַרִּ֔ ַמ֥ םְוש  ִ֖ ִָ֑֑יןִלב  יֶהם ְ֙כמֹו־י  ּוְבנ 
ּו חּוִיְראָ֣ מ ִּ֔ לְוש  ֥ ג  םי  ִ֖ ה׃ִלב  ָֽ יהֹו  ה8ַבָֽ ֥ םֶאְשְרְק  ֶהֶּ֛ םל  ִ֖ ֲאַקְבצ  יַוָֽ יםִכָ֣ ּוְפִדיִת֑ בִ֖ ּו׃ְכ֥מֹוְור  בָֽ ם 9֙ר  ע  ְוֶאְזר 
ים ַעִמִּ֔ ָֽ יםב  ֥יּוִיְזְכ֑רּוִניּוַבֶמְרַחִקִ֖ םְוח  יֶהִ֖ בּו׃ֶאת־ְבנ  ָֽ ש  בֹוִתים 10֙ו  ֶרץַוֲהִשָֽ ֶאָ֣ ִיםמ  ּורִמְצַרִּ֔ ַאשִ֖ ָֽ ּומ 
ם ֑ ֶרץֲאַקְבצ  דְוֶאל־ֶאָ֨ ֤ נֹון֙ ִגְלע  םּוְלב  אֲאִביא ִּ֔ ֹ֥ אְול ִ֖ צ  ם׃ִימ  ֶהָֽ ר11ל  ַבָ֨ םְוע  הַבי ִ֜ ָ֗ ר  הצ  ֤ ם ְ֙וִהכ  יםַבי  ַגִלִּ֔
ישּו לְוהִֹבִ֕ ֹותכִֹ֖ רְמצּולָ֣ ֹוןְוהּוַרד֙ ְיֹא֑ ּורְגאָ֣ ֶבטַאשִּ֔ ֥ ִיםְוש  ּור׃ִמְצַרִ֖ סָֽ הְוִגַבְרִּתים 12֙י  ִּ֔ יהֹו  ֹוַבָֽ ּוִבְשמִ֖
כּו ֑ םִיְתַהל  ִ֖ הְנא  ָֽ [[פ]]׃ְיהֹו 

ים2֙ ִפָ֣ יַ֙הְּתר  ֶוןִכִּ֧ ֶקרִ֙דְברּו־א ָ֗ זּוֶ֙שִּ֔ ָ֣ ֙ח  ֹוְסִמים  ְ֙וַהקָֽ ֲחלמֹות  ְואַוָֽ ָ֣ ֑מּוןַ֙֙הש  ח  ֶבלְ֙יַנָֽ רּוֶ֙הִ֖ ְיַדב ִּ֔
ּו֙ אןַ֙יֲָֽענִ֖ ִֹּ֔ ּוְ֙כמֹו־צ ְסעָ֣ ָֽ ֙נ  ן  יןַעל־כ  ֥ ה׃ִ֙כי־א  [[פ]]רֶֹעָֽ

?


