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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]▪



נבואת הרועים: 17–4יא [ 6.א]
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ה4 רכ ֹּ֥ ַ֖ יְיה ָוָ֣הָאמ  הֱאֹלָהָ֑ ַ֖ אןְרע  ה׃ֶאת־צ ֹּ֥ ָגַֽ ֲהר  ַֽ ר5ה  ןֲאֶשֶׁ֨ יֶהֶ֤ נ  ְרֻגן֙ ק ַֽ ַֽה  אי  מּוְול ָ֣ ןֶיְאָשָׁ֔ יֶהָ֣ ְכר  רי אּומ ַֽ ּוְךמ ָׁ֔ רְיה ָוַ֖הָברֹּ֥ ָ֑ אְעש  םו  יֶהָׁ֔ ע  ְור ָ֣

א ֹולל ֹּ֥ ְחמַ֖ ן׃י  יֶהַֽ י6ֲעל  אכ ִּ֠ ֹולל ָ֣ י֛עֹודֶאְחמֹּ֥ ֹּ֥ ְשב  ל־י ַֽ ֶרץע  הְנֻאם־ְיה ָוָ֑הָהָאַ֖ נ ֶׁ֨ יְוה  נ כ ִ֜ ְמָ֙אַֽ יאמ  ָ֣ םצ  ָאָדָ֗ ישֶאת־ָהַֽ ֶ֤ הּו֙ א  ע ֶׁ֨ ד־ר  ְָ֣֙בי  ֹודּוְבי  ְלכָׁ֔ מ 

ְתתּו֙  ֶרץְוכ  אֶאת־ָהָאָׁ֔ ילְול ֹּ֥ ַ֖ צ  ם׃א  ָיָדַֽ ֶאְרֶעה 7֙מ  אןָוַֽ הֶאת־צ ָ֣ ָגָׁ֔ ֲהר  ַֽ ןה  ַ֖ ָ֣יָלכ  י  אןֲענ  צ ָ֑ ח־ל  ֙ה  ַֽ ָ֣ייָוֶאק  ֹותְשנ  ְקלָ֗ דמ  ח   יְלא  את  ם ָ֙קָרֶ֤ ע  נ ֶׁ֨

ד֙  ח  יּוְלא  את  יםָקָרָ֣ ְבל ָׁ֔ הח ַֽ ֶאְרֶעַ֖ אןָוַֽ צ ַֽ ד8׃ֶאת־ה  ֛ ְכח  א  ֶשתָוַֽ יםֶאת־ְשֹלֹּ֥ ַ֖ ר ע  חָהַֽ ֶָ֣֣ר  דְבֶי ֶֶ֤֙אָחָ֑ ְקצ  ת  י֙ רו  ְפש  םנ  םָבֶהָׁ֔ ְפָשַ֖ ם־נ  ֲחָלְֹּ֥֙וג  י׃הָבַֽ ַֽ ב 

ר9 א מ ַ֕ אָוַֽ הל ֹּ֥ םֶאְרֶעַ֖ הֶאְתֶכָ֑ ָתָ֣ מ  ּותה  ָ֙תמָ֗ ֶדת  ְכֶחֶׁ֨ נ  דְוה  ָכח ָׁ֔ ְשָא֙ת  נ  ֹותְוה ֶׁ֨ ְלָנהרָׁ֔ הת אכ ַ֕ ָשַ֖ רא  ֹּ֥ ּה׃ֶאת־ְבש  ח10ְרעּוָתַֽ ֶ֤ ֶאק  י֙ ָוַֽ ְקל  ֶאת־מ 

ם ע  עֶאת־נ ָׁ֔ ַ֖ ֶאְגד  ֹוָוַֽ יר֙ א תָ֑ יְלָהפ  ית ָׁ֔ רֶאת־ְבר  יֲאֶשֹּ֥ ת  ַ֖ יםָכר  ַֽ מ  ע  ר11׃ֶאת־ָכל־ָהַֽ ַ֖ ֻתפ  ֹוםו  יָ֣ ּואב  הָ֑ ּוה  ְֶַֽ֣דעֶׁ֨ י  ןו  ֶ֤יֲענ֙ כ ִ֜ צ אן֙ י  יםה  ָ֣ ְמר  ש ַֽ יה  א ת ָׁ֔

י ֹּ֥ ר־ְיה ָוַ֖הכ  ּוא׃ְדב  ר12[[ס]]הַֽ ָ֣ א מ  םָוַֽ יֶהָ֗ ם־֧טֹובֲאל  םא  יֶכ֛ ינ  ַֽ ּוְבע  יָהבֹּ֥ ַ֖ אְשָכר  ם־ל ָ֣ ּולּוֲחָדָ֑֙׀ְוא  ְשְקלֹּ֥ י  יו  ַ֖ יםֶאת־ְשָכר  ֹּ֥ 13ֶס׃׃ָכְַֽ֙שֹלש 

אֶמר י ֶׁ֨ הו  יְיה ָוִ֜ ל ָ֗ הּו֙ א  יכ ֶׁ֨ ְשל  רה  יֹוצ ָׁ֔ ֶדרֶאל־ה  רֶאָ֣ ְיָקָׁ֔ רה  יֲאֶשֹּ֥ ְרת  ַ֖ עֲָ֙יָק  ַֽ םמ  יֶהָ֑ ֶאְקָחה ֙ל  יםָוַֽ ָ֣ ֶס׃ְשֹלש  ֶכָׁ֔ יְךה  ֹּ֥ ְשל  א  יתֹוא ֛תָ֙וַֽ ֹּ֥ ְיה ָוַ֖הב 

ר ַֽ יֹוצ  ע 14֙׃ֶאל־ה  ֶאְגד  יָוַֽ ָ֣ ְקל  יֶאת־מ  נ ָׁ֔ ש  תה  ַ֖ יםא  ָ֑ ְבל  ח ַֽ ר֙ ה  הְלָהפ  ֲחָוָׁ֔ ַֽ ֶֹּ֥֙את־ָהא  היןב  יןְיהּוָדַ֖ ֹּ֥ ל׃ּוב  ַֽ ְשָרא  [[פ]]י 

אֶמר15 י ֹּ֥ יְיה ָוַ֖הו  ָלָ֑ ֹודא  ח־ְלךָׁ֔֙עָ֣ יק  ַ֖ הְכל  י׃ר ֶעֹּ֥ ַֽ ל  י16ֱאו  ָ֣ י֙ כ  ַֽה־ָאנ כ  נ  יםה  ק ֶׁ֨ המ  ֶרץר ֶעִ֜ ֹותָבָאָ֗ ְכָחדֶ֤ נ  ְפק ד֙ ל ַֽ֙ה  רא־י  ָ֣ע  נ  שה  ָׁ֔ ק  א־ְיב  ל ַֽ

ֶרת ְשֶבַ֖ נ  אְוה  אל ָ֣ ָ֑ פ  ָצָבה ְ֙יר  נ  אה  לל ָ֣ ְלכ ָׁ֔ רְיכ  ֶ֤ יָאה ּ֙וְבש  ְבר  לה  ןּוי אכ ָׁ֔ יֶהַ֖ ְרס  ק׃פ  ַֽ ֹוי17ְיָפר  יהָ֣ ֶ֤ יל֙ ר ע  ֱאל  יָהַֽ ָ֣ ְזב  אןע ַֽ צ ָׁ֔ ֶרבה  ל־ְזרֹועֶַ֖֙חֹּ֥ ֹוע 

ין ָ֣ ל־ע  ֹוְוע  ינָ֑ ֹושְזר עֹו֙ ְימ  שָיבָ֣ יָבָׁ֔ יןת  ֹּ֥ ֹוְוע  ינַ֖ הְימ  ה׃ָכה ֹּ֥ ְכֶהַֽ [[פ]]ת 
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האלצו
ה4 רכ ֹּ֥ ַ֖ יְיה ָוָ֣הָאמ  ֱאֹלָהָ֑

ה ַ֖ אןְרע  ה׃ֶאת־צ ֹּ֥ ָגַֽ ֲהר  ַֽ ה 
ר5 ןֲאֶשֶׁ֨ יֶהֶ֤ נ  ְרֻגן֙ ק ַֽ ַֽה  אי  מּוְול ָ֣ ֶיְאָשָׁ֔

ן יֶהָ֣ ְכר  רּומ ַֽ י אמ ָׁ֔
ּוְך רְיה ָוַ֖הָברֹּ֥ ָ֑ אְעש  ו 

ם יֶהָׁ֔ ע  אְור ָ֣ ֹולל ֹּ֥ ְחמַ֖ ן׃י  יֶהַֽ ֲעל 
י6 אכ ִּ֠ ֹולל ָ֣ י֛עֹודֶאְחמֹּ֥ ֹּ֥ ְשב  ל־י ַֽ ֶרץע  ָהָאַ֖

־ְיה ָוָ֑הְנֻאם
ה נ ֶׁ֨ יְוה  נ כ ִ֜ יאָאַֽ ָ֣ ְמצ  םמ  ָאָדָ֗ ישֶאת־ָהַֽ ֶ֤ הּו֙ א  ע ֶׁ֨ ד־ר  ָ֣דּוְבי  ֹוְבי  ְלכָׁ֔ מ 
ְתתּו֙  ֶרץְוכ  ֶאת־ָהָאָׁ֔
א ילְול ֹּ֥ ַ֖ צ  ם׃א  ָיָדַֽ מ 
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הצוביצוע
ֶאְרֶעה 7֙ אןָוַֽ הֶאת־צ ָ֣ ָגָׁ֔ ֲהר  ַֽ ןה  ַ֖ ָ֣יָלכ  י  צ ֲָ֑֙ענ  אןה 

֙ח ַֽ יָוֶאק  ָ֣י־ל   ֹותְשנ  ְקלָ֗ מ 
ד ח   יְלא  את  ם ָ֙קָרֶ֤ ע  נ ֶׁ֨
ד֙  ח  יּוְלא  את  יםָקָרָ֣ ְבל ָׁ֔ ח ַֽ
ה ֶאְרֶעַ֖ אןָוַֽ צ ַֽ ׃ֶאת־ה 

ד8 ֛ ְכח  א  ֶשתָוַֽ ר ֶ֙את־ְשֹלֹּ֥ יםָהַֽ ַ֖ חע  דֶאָחְָ֑֙בֶיֶָ֣֣ר 
ר ֶ֤ ְקצ  ת  י֙ ו  ְפש  םנ  ָבֶהָׁ֔
ם םְוג  ְפָשַ֖ ה־נ  ֲחָלֹּ֥ י׃ָבַֽ ַֽ ב 

ר9֙֙ א מ ַ֕ ָוַֽ
א֙ ם֙֙ל ֹּ֥ הֶ֙אְתֶכָ֑ ֶאְרֶעַ֖

ה֙ ָתָ֣ מ  ּות֙֙ה  ָתמָ֗
֙ ֶדת  ְכֶחֶׁ֨ נ  דְ֙֙וה  ָכח ָׁ֔ ת 
ֹות֙ ְשָארָׁ֔ נ  ְלָנהְ֙וה ֶׁ֨ הת אכ ַ֕ ָשַ֖ ּה׃֙֙א  רְ֙רעּוָתַֽ ֹּ֥ ֶאת־ְבש 

ח10֙ ֶ֤ ֶאק  י֙ ָוַֽ ְקל  םֶאת־מ  ע  ֶאת־נ ָׁ֔
ע֙ ַ֖ ֶאְגד  ָ֙וַֽ יר  ֹוְ֙לָהפ  יא תָ֑ ית ָׁ֔ יֲ֙אֶשֶֹּ֥֙את־ְבר  ת  ַ֖ ע֙ רָ֙כר  יםֶאת־ָכל־ָהַֽ ַֽ ׃֙֙מ 
ּוא11֙֙ הָ֑ ֹום֙ה  יָ֣ ר֙ב  ַ֖ ֻתפ  ו 

ּו֙ ְֶַֽ֣דעֶׁ֨ י  ָ֣֙ו  ְמר  ש ַֽ ֙ה  צ אן  ֶ֤י֙ה  י  ןֲ֙ענ  י֙֙כ ִ֜ ים֙א ת ָׁ֔

י֙ ֹּ֥ ר־ְיה ָוַ֖הכ  ּוא׃ְ֙דב  [[ס]]הַֽ
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:תרגום השבעים ליוונית
οἱ Χαναναῖοι τὰ πρόβατα

כנעֵני הצאן= 

:תרגום השבעים ליוונית
εἰς τὴν Χαναανῖτιν· 

לכנענים= 

הצוביצוע
ֶאְרֶעה 7֙ אןָוַֽ הֶאת־צ ָ֣ ָגָׁ֔ ֲהר  ַֽ ןה  ַ֖ ָ֣יָלכ  י  צ ֲָ֑֙ענ  אןה 

י ח־ל   ַֽ ָ֣יָוֶאק  ֹותְשנ  ְקלָ֗ מ 
ד ח   יְלא  את  ם ָ֙קָרֶ֤ ע  נ ֶׁ֨
ד֙  ח  יּוְלא  את  יםָקָרָ֣ ְבל ָׁ֔ ח ַֽ
ה ֶאְרֶעַ֖ אןָוַֽ צ ַֽ ׃ֶאת־ה 

ד8 ֛ ְכח  א  ֶשתָוַֽ ר ֶ֙את־ְשֹלֹּ֥ יםָהַֽ ַ֖ חע  דֶאָחְָ֑֙בֶיֶָ֣֣ר 
ר ֶ֤ ְקצ  ת  י֙ ו  ְפש  םנ  ָבֶהָׁ֔

ם ְפָשַ֖ ם־נ  הְוג  ֲחָלֹּ֥ י׃ָבַֽ ַֽ ב 

ר9֙֙ א מ ַ֕ ָוַֽ
א֙ ם֙֙ל ֹּ֥ הֶ֙אְתֶכָ֑ ֶאְרֶעַ֖

ה֙ ָתָ֣ מ  ּות֙֙ה  ָתמָ֗
֙ ֶדת  ְכֶחֶׁ֨ נ  דְ֙֙וה  ָכח ָׁ֔ ת 
ֹות֙ ְשָארָׁ֔ נ  ְלָנהְ֙וה ֶׁ֨ הת אכ ַ֕ ָשַ֖ ּה׃֙֙א  רְ֙רעּוָתַֽ ֹּ֥ ֶאת־ְבש 

ח10֙ ֶ֤ ֶאק  י֙ ָוַֽ ְקל  םֶאת־מ  ע  ֶאת־נ ָׁ֔
֙ יר  ֹוְ֙לָהפ  ע֙א תָ֑ ַ֖ ֶאְגד  יָוַֽ ית ָׁ֔ יֲ֙אֶשֶֹּ֥֙את־ְבר  ת  ַ֖ ע֙ רָ֙כר  יםֶאת־ָכל־ָהַֽ ַֽ ׃֙֙מ 

ּוא11֙֙ הָ֑ ֹום֙ה  יָ֣ ר֙ב  ַ֖ ֻתפ  ו 
ּו֙ ְֶַֽ֣דעֶׁ֨ י  ֙ו  צ אן  ֶ֤י֙ה  י  ןֲ֙ענ  ָ֣֙כ ִ֜ ְמר  ש ַֽ י֙֙ה  ים֙א ת ָׁ֔

י֙ ֹּ֥ ר־ְיה ָוַ֖הכ  ּוא׃ְ֙דב  [[ס]]הַֽ



סיפור על צו וביצועו

7

:תרגום השבעים ליוונית
οἱ Χαναναῖοι τὰ πρόβατα

כנעֵני הצאן= 

:תרגום השבעים ליוונית
εἰς τὴν Χαναανῖτιν· 

לכנענים= 

הצוביצוע
ֶאְרֶעה 7֙ אןָוַֽ הֶאת־צ ָ֣ ָגָׁ֔ ֲהר  ַֽ ןה  ַ֖ ָ֣יָלכ  י  צ ֲָ֑֙ענ  אןה 

י ח־ל   ַֽ ָ֣יָוֶאק  ֹותְשנ  ְקלָ֗ מ 
ד ח   יְלא  את  ם ָ֙קָרֶ֤ ע  נ ֶׁ֨
ד֙  ח  יּוְלא  את  יםָקָרָ֣ ְבל ָׁ֔ ח ַֽ
ה ֶאְרֶעַ֖ אןָוַֽ צ ַֽ ׃ֶאת־ה 

ד8 ֛ ְכח  א  ֶשתָוַֽ ר ֶ֙את־ְשֹלֹּ֥ יםָהַֽ ַ֖ חע  דֶאָחְָ֑֙בֶיֶָ֣֣ר 
ר ֶ֤ ְקצ  ת  י֙ ו  ְפש  םנ  ָבֶהָׁ֔

ם ְפָשַ֖ ם־נ  הְוג  ֲחָלֹּ֥ י׃ָבַֽ ַֽ ב 

ר9֙֙ א מ ַ֕ ָוַֽ
ם֙֙ הֶ֙אְתֶכָ֑ אֶ֙אְרֶעַ֖ ל ֹּ֥
ּות֙֙ הָ֙תמָ֗ ָתָ֣ מ  ה 

ד֙֙ ָכח ָׁ֔ ֙ת  ֶדת  ְכֶחֶׁ֨ נ  ְוה 
ְלָנה֙ ֹות֙ת אכ ַ֕ ְשָארָׁ֔ נ  הְוה ֶׁ֨ ָשַ֖ ּה׃֙֙א  רְ֙רעּוָתַֽ ֹּ֥ ֶאת־ְבש 

ח10֙ ֶ֤ ֶאק  י֙ ָוַֽ ְקל  םֶאת־מ  ע  ֶאת־נ ָׁ֔
֙ יר  ֹוְ֙לָהפ  ע֙א תָ֑ ַ֖ ֶאְגד  יָוַֽ ית ָׁ֔ יֲ֙אֶשֶֹּ֥֙את־ְבר  ת  ַ֖ ע֙ רָ֙כר  יםֶאת־ָכל־ָהַֽ ַֽ ׃֙֙מ 

ּוא11֙֙ הָ֑ ֹום֙ה  יָ֣ ר֙ב  ַ֖ ֻתפ  ו 
ּו֙ ְֶַֽ֣דעֶׁ֨ י  ֙ו  צ אן  ֶ֤י֙ה  י  ןֲ֙ענ  ָ֣֙כ ִ֜ ְמר  ש ַֽ י֙֙ה  ים֙א ת ָׁ֔

י֙ ֹּ֥ ר־ְיה ָוַ֖הכ  ּוא׃ְ֙דב  [[ס]]הַֽ

כגישעיה 
את  ץ ז ֹ֔ ַ֣ י ָיע  ִ֚ רע  מ  ל־צ ֹ֖
ה   יָרָ֑ ֲעט  ַּֽ מ  ה 

ר  ֶׁ֤ ֲחר   ֲאש  ֹ֔ יָה  ס ַּֽ ים  ָשר 
ֹ֖יָה  ְנָענ  כְ כ  ר  נ  ֵדי־ָאַּֽ ׃ץב 
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המצבהידרדרות
ר12 ָ֣ א מ  םָוַֽ יֶהָ֗ ֲאל 

ם ם־֧טֹובא  יֶכ֛ ינ  ַֽ ּוְבע  יָהבֹּ֥ ַ֖ ְשָכר 
ם אְוא  לּו׀־ל ָ֣ ֲחָדָ֑

ּו ְשְקלֹּ֥ י  יו  ַ֖ יםֶאת־ְשָכר  ֹּ֥ ֶס׃׃ְשֹלש  ָכַֽ
אֶמר13 י ֶׁ֨ הו  יְיה ָוִ֜ ל ָ֗ א 

הּו֙  יכ ֶׁ֨ ְשל  רה  יֹוצ ָׁ֔ ֶדרֶאל־ה  רֶאָ֣ ְיָקָׁ֔ רה  יֲאֶשֹּ֥ ְרת  ַ֖ ַָֽ֙יָק  םמ  יֶהָ֑ ֲעל 
ֶאְקָחה ֙ יםָוַֽ ָ֣ ֶס׃ְשֹלש  ֶכָׁ֔ ה 
יְך ֹּ֥ ְשל  א  יתא ֛תֹוָוַֽ ֹּ֥ רְיה ָוַ֖הב  ַֽ יֹוצ  ׃ֶאל־ה 

ע 14֙ ֶאְגד  יָוַֽ ָ֣ ְקל  יֶאת־מ  נ ָׁ֔ ש  תה  ַ֖ יםא  ָ֑ ְבל  ח ַֽ ר֙ ה  ְַֽ֙לָהפ  הֶאת־ָהא  יןֲחָוָׁ֔ ֹּ֥ הב  יןְיהּוָדַ֖ ֹּ֥ ל׃ּוב  ַֽ ְשָרא  [[פ]]י 
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המצבהידרדרות
ר12 ָ֣ א מ  םָוַֽ יֶהָ֗ ֲאל 

ם־֧טֹוב םא  יֶכ֛ ינ  ַֽ ּוְבע  יָהבֹּ֥ ַ֖ ְשָכר 
א ם־ל ָ֣ לּו׀ְוא  ֲחָדָ֑

ּו ְשְקלֹּ֥ י  יו  ַ֖ יםֶאת־ְשָכר  ֹּ֥ ֶס׃ְשֹלש  ׃ָכַֽ
אֶמר13 י ֶׁ֨ הו  יְיה ָוִ֜ ל ָ֗ א 

הּו֙  יכ ֶׁ֨ ְשל  רה  יֹוצ ָׁ֔ ֶדרֶאל־ה  רֶאָ֣ ְיָקָׁ֔ רה  יֲאֶשֹּ֥ ְרת  ַ֖ ַָֽ֙יָק  םמ  יֶהָ֑ ֲעל 
ֶאְקָחה ֙ יםָוַֽ ָ֣ ֶס׃ְשֹלש  ֶכָׁ֔ ה 
יְך ֹּ֥ ְשל  א  יתא ֛תֹוָוַֽ ֹּ֥ רְיה ָוַ֖הב  ַֽ יֹוצ  ׃ֶאל־ה 

ע 14֙ ֶאְגד  יָוַֽ ָ֣ ְקל  יֶאת־מ  נ ָׁ֔ ש  תה  ַ֖ יםא  ָ֑ ְבל  ח ַֽ ר֙ ה  ְַֽ֙לָהפ  הֶאת־ָהא  יןֲחָוָׁ֔ ֹּ֥ הב  יןְיהּוָדַ֖ ֹּ֥ ל׃ּוב  ַֽ ְשָרא  [[פ]]י 

32כאשמות 
ד ב  ֶ֛ ם־ע  חא  ַּ֥ ג  ַ֣ י  ה כ  ֹו ָאָמָ֑ ֹור אַ֣ שֹ֖ ףה  ים ְש ׀ ס  ַ֣ ים  ְשֹלש  ָקל ִ֗

ֵתן   יוי  אד ָנֹ֔ ַּֽ ל׃ל  ָסֵָּקַּֽ ֹור י  שֹ֖ ְוה 
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המצבהידרדרות
ר12 ָ֣ א מ  םָוַֽ יֶהָ֗ ֲאל 

ם־֧טֹוב םא  יֶכ֛ ינ  ַֽ ּוְבע  יָהבֹּ֥ ַ֖ ְשָכר 
א ם־ל ָ֣ לּו׀ְוא  ֲחָדָ֑

ּו ְשְקלֹּ֥ י  יו  ַ֖ יםֶאת־ְשָכר  ֹּ֥ ֶס׃׃ְשֹלש  ָכַֽ
אֶמר13 י ֶׁ֨ הו  יְיה ָוִ֜ ל ָ֗ א 

הּו֙  יכ ֶׁ֨ ְשל  רֶאל־ה  יֹוצ ָׁ֔ ֶדרה  רֶאָ֣ ְיָקָׁ֔ רה  יֲאֶשֹּ֥ ְרת  ַ֖ ַָֽ֙יָק  םמ  יֶהָ֑ ֲעל 
ֶאְקָחה ֙ יםָוַֽ ָ֣ ֶס׃ְשֹלש  ֶכָׁ֔ ה 
יְך ֹּ֥ ְשל  א  יתא ֛תֹוָוַֽ ֹּ֥ רֶאל־ְיה ָוַ֖הב  ַֽ יֹוצ  ׃ה 

ע 14֙ ֶאְגד  יָוַֽ ָ֣ ְקל  יֶאת־מ  נ ָׁ֔ ש  תה  ַ֖ יםא  ָ֑ ְבל  ח ַֽ ר֙ ה  ְַֽ֙לָהפ  הֶאת־ָהא  יןֲחָוָׁ֔ ֹּ֥ הב  יןְיהּוָדַ֖ ֹּ֥ ל׃ּוב  ַֽ ְשָרא  [[פ]]י 

?
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המצבהידרדרות
ר12 ָ֣ א מ  םָוַֽ יֶהָ֗ ֲאל 

ם־֧טֹוב םא  יֶכ֛ ינ  ַֽ ּוְבע  יָהבֹּ֥ ַ֖ ְשָכר 
א ם־ל ָ֣ לּו׀ְוא  ֲחָדָ֑

ּו ְשְקלֹּ֥ י  יו  ַ֖ יםֶאת־ְשָכר  ֹּ֥ ֶס׃׃ְשֹלש  ָכַֽ
אֶמר13 י ֶׁ֨ הו  יְיה ָוִ֜ ל ָ֗ א 

הּו֙  יכ ֶׁ֨ ְשל  רה  יֹוצ ָׁ֔ ֶדרֶאל־ה  רֶאָ֣ ְיָקָׁ֔ רה  יֲאֶשֹּ֥ ְרת  ַ֖ ַָֽ֙יָק  םמ  יֶהָ֑ ֲעל 
ֶאְקָחה ֙ יםָוַֽ ָ֣ ֶס׃ְשֹלש  ֶכָׁ֔ ה 
יְך ֹּ֥ ְשל  א  יתא ֛תֹוָוַֽ ֹּ֥ רְיה ָוַ֖הב  ַֽ יֹוצ  ׃ֶאל־ה 

ע 14֙ ֶאְגד  יָוַֽ ָ֣ ְקל  יֶאת־מ  נ ָׁ֔ ש  תה  ַ֖ יםא  ָ֑ ְבל  ח ַֽ ר֙ ה  ֶַֽ֙את־ְלָהפ  הָהא  יןֲחָוָׁ֔ ֹּ֥ הב  יןְיהּוָדַ֖ ֹּ֥ לּוב  ַֽ ְשָרא  [[פ]]׃י 
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אלוהיצועוד
אֶמר15 י ֹּ֥ הו  יְיה ָוַ֖ ָלָ֑ א 

ֹוד ח־ְלךָׁ֔֙עָ֣ יק  ַ֖ הְכל  י׃ֱאו֙ ר ֶעֹּ֥ ַֽ ל 
י16 ָ֣ י֙ כ  ַֽה־ָאנ כ  נ  יםה  ק ֶׁ֨ המ  ֶרץר ֶעִ֜ ָבָאָ֗

ֹות ְכָחדֶ֤ נ  ְפק ד֙ ה  א־י  ל ַֽ
ר ָ֣ע  נ  שה  ָׁ֔ ק  א־ְיב  ל ַֽ

ֶרת ְשֶבַ֖ נ  אְוה  ָ֑֙ל ָ֣ פ  אְיר 
ָצָבה ֙ נ  אה  לל ָ֣ ְלכ ָׁ֔ ְיכ 
ר ֶ֤ יָאה ּ֙וְבש  ְבר  לה  י אכ ָׁ֔

ן יֶהַ֖ ְרס  ק׃ּופ  ַֽ ְיָפר 
ֹוי17 יהָ֣ ֶ֤ יל֙ ר ע  ֱאל  יָהַֽ ָ֣ ְזב  אןע ַֽ צ ָׁ֔ ה 
ֶרב ֹוֶחֹּ֥ ל־ְזרֹועַ֖ יןע  ָ֣ ל־ע  ֹוְוע  ינָ֑ ְימ 
ֹושְזר עֹו֙  שָיבָ֣ יָבָׁ֔ יןת  ֹּ֥ ֹוְוע  ינַ֖ הכְָ֙ימ  ה׃ה ֹּ֥ ְכֶהַֽ [[פ]]ת 
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אלוהיצועוד
אֶמר15 י ֹּ֥ הו  יְיה ָוַ֖ ָלָ֑ א 

ֹוד ח־ְלךָׁ֔֙עָ֣ יק  ַ֖ הְכל  י׃ֱאו֙ ר ֶעֹּ֥ ַֽ ל 
י16 ָ֣ י֙ כ  ַֽה־ָאנ כ  נ  יםה  ק ֶׁ֨ המ  ֶרץר ֶעִ֜ ָבָאָ֗

ֹות ְכָחדֶ֤ נ  ְפק ד֙ ה  א־י  ל ַֽ
ר ָ֣ע  נ  שה  ָׁ֔ ק  א־ְיב  ל ַֽ

ֶרת ְשֶבַ֖ נ  אְוה  ָ֑֙ל ָ֣ פ  אְיר 
ָצָבה ֙ נ  אה  לל ָ֣ ְלכ ָׁ֔ ְיכ 
ר ֶ֤ יָאה ּ֙וְבש  ְבר  לה  י אכ ָׁ֔

ן יֶהַ֖ ְרס  ק׃ּופ  ַֽ ְיָפר 
ֹוי17 יהָ֣ ֶ֤ יל֙ ר ע  ֱאל  יָהַֽ ָ֣ ְזב  אןע ַֽ צ ָׁ֔ ה 
ֶרב ֹוֶחֹּ֥ ל־ְזרֹועַ֖ יןע  ָ֣ ל־ע  ֹוְוע  ינָ֑ ְימ 
ֹושְזר עֹו֙  שָיבָ֣ יָבָׁ֔ יןת  ֹּ֥ ֹוְוע  ינַ֖ הכְָ֙ימ  ה׃ה ֹּ֥ ְכֶהַֽ [[פ]]ת 
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יד-יבפרקים : בחטיבה ❑

צרור נבואות ישועה: 6יג–1יב[ 1.ב]▪

(?)חלק ב , נבואת הרועים: 9–7יג[ 2.ב]▪

צרור נבואות ישועה: יד[ 3.ב]▪



(?)חלק ב , הרועיםנבואת : 9–7יג[ 2.ב]
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ֶרב7 יֶחָ֗ ֶ֤ י֙ עּור  ל־ר ע  ל־ֶגֶָ֣ברע  יְוע  ית ָׁ֔ םֲעמ  ֹותְיה ָוָ֣הְנֻאַ֖ ְךְצָבאָ֑ ֶ֤ ר ֶעה ֶ֙א֙ה  ָ֙ת־ָהַֽ ין אןּוְתפּוֶצָ֣ צ ָׁ֔ ֹּ֥֙ה  ב ת  ַֽ ֲהש  ייו  ַ֖ ָיד 

ים ַֽ ֲער  צ ַֽ ל־ה  ֶרץ֙ ְוָהָיֶ֤ה8׃ע  הְבָכל־ָהָאֶׁ֨ םְנֻאם־ְיה ָוָׁ֔ ֶָ֣֣י  י־ְשנ  ַֽ ּהפ  ָכַָֽ֙בָׁ֔ ּוי  ְגָוָ֑עּוְרתַ֖ יתי  ַ֖ ש  ְשל  ֶתרְוה  ָּוֹּ֥ י9ּה׃ָבַֽ֙י  ֶ֤ את  ב  ַֽ ְוה 
֙ ית  ש  ְשל  שֶאת־ה  ים ָ֙בא ָׁ֔ ְפת  ׃ּוְצר  ְצר ָ֣ ֶס׃כ  ֶכָׁ֔ ֶַ֖֙את־ה  ְנת  ןיםּוְבח  ְבח ָ֣ בכ  ָזָהָ֑ ּואֶאת־ה  א׀הָ֣ ְקָרָ֣ ְש֙י  יב  י֙ מ ָ֗ ֲאנ  ַֽ ו 

ֱעֶנָ֣ה ֹוֶאַֽ י֙ א תָׁ֔ ְרת  יָאמ ֶׁ֨ ָ֣ מ  ּואע  ּואהָׁ֔ רְוהֹּ֥ ַ֖ הי אמ  יְיה ָוֹּ֥ [[פ]]׃ֱאֹלָהַֽ
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האלצו
ֶרב7 יֶחָ֗ ֶ֤ ל־עּור  י֙ ע  ל־ֶגָ֣֙ר ע  יֶברְוע  ית ָׁ֔ ֲעמ 

ם ֹותְיה ָוָ֣הְנֻאַ֖ ְצָבאָ֑
ְך ֶ֤ ר ֶעה ֶ֙את־ה  ָהַֽ

ָ֙ ין אןּוְתפּוֶצָ֣ צ ָׁ֔ ה 
י ֹּ֥ ב ת  ַֽ ֲהש  יו  ַ֖ ַָֽ֙יד  ֲער  צ ַֽ ל־ה  ׃יםע 

וצריפהבחינה
ֶרץ֙ ְוָהָיֶ֤ה8 הְנֻאְ֙בָכל־ָהָאֶׁ֨ ם־ְיה ָוָׁ֔

ם ֶָ֣֣י  י־ְשנ  ַֽ ּהפ  ָכַָֽ֙בָׁ֔ ּוי  ְגָוָ֑עּוְרתַ֖ י 
ית ַ֖ ש  ְשל  ֶתרְוה  ָּוֹּ֥ ּה׃ָבַֽ֙י 

י9 ֶ֤ את  ב  ַֽ ְ֙וה  ש  ְשל  ֶ֙את־ה  שית  ָבא ָׁ֔
ים ֙ ְפת  ׃ּוְצר  ְצר ָ֣ ֶס׃ֶאת־ה ֙כ  ֶכָׁ֔
ים ַ֖ ְנת  ןּוְבח  ְבח ָ֣ בֶאת־ה ֙כ  ָזָהָ֑
ּוא א׀הָ֣ ְקָרָ֣ יי  ְשמ ָ֗ ב 
י֙  ֲאנ  ַֽ ֱעֶנָ֣הו  ֹוֶאַֽ א תָׁ֔

י֙  ְרת  ָאמ ֶׁ֨

י ָ֣ מ  ּואע  הָׁ֔
ּוא רְוהֹּ֥ ַ֖ י אמ 

ה יְיה ָוֹּ֥ [[פ]]׃ֱאֹלָהַֽ
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(?וחידוש הברית)חורבן העם ומנהיגיו : הרעיוניהתוכן ❑

האחווה בין יהודה ובין  "שלהאזכור;עמום: רקע היסטורי❑

אך כמה , עשוי לרמוז לתקופת הממלכה המפולגת" ישראל

. פרטים בלשון רומזים לימי בית השני

(וצריפת זהב וכסף)הצאן והרועה : עולם הדימויים❑


