יעי ַב ֲח ִּמ ָׁ ִ֣שה ַל ֹ֔ח ֶדש וַ ֲא ִּ ִ֥ני ְבתֹוְך־
ֹלשים ָׁש ָָׁ֗נה ָׁב ְר ִּב ִּ ֙
 WTT Ezekiel 1:1וַ יְ ִּ ִ֣הי׀ ִּב ְש ִּ ִ֣
ֹלהים׃ ַ 2ב ֲח ִּמ ָׁ ָ֖שה ַל ָ֑ח ֶדש
חו ַה ָׁש ַֹ֔מיִּ ם וָׁ ֶא ְר ֶ ָ֖אה ַמ ְר ִ֥אֹות ֱא ִּ
ר־כ ָׁ ָ֑בר נִּ ְפ ְת ֙
ּגֹולָ֖ה ַעל־נְ ַה ְ
ַה ָׁ
ישית ְלגָׁ ָ֖לות ַה ֶ ִ֥מ ֶלְך יֹויָׁ ִּכין׃ ָׁ 3ה ִ֣יה ָׁה ָׁיִ֣ה ְד ַבר־יְ הוָׁ ה ֶאל־יְ ֶחזְ ֙קאל ֶבן־
ִּ ִ֚היא ַה ָׁש ָׁנִ֣ה ַה ֲח ִּמ ִֹּ֔
הוה׃  4וָׁ ֵ֡א ֶרא וְ ִּהנ ֩ה ֙ר ַוח
ר־כ ָׁ ָ֑בר וַ ְת ִּ ִ֥הי ָׁע ָׁלֵ֛יו ָׁ ָ֖שם יַ ד־יְ ָׁ
בוזִ֧י ַהכ ֵ֛הן ְב ֶ ִ֥א ֶרץ ַכ ְש ִּ ָ֖דים ַעל־נְ ַה ְ
ִּ
תֹוכּה ְכ ִ֥עין
ומ ָֹׁ֔
ן־ה ָׁצ ָ֗פֹון ָׁע ָׁנָ֤ן ּגָׁ דֹול֙ וְ ִ֣אש ִּמ ְת ַל ַ ֹ֔ק ַחת וְ ִ֥נ ַגּה ָ֖לֹו ָׁס ִּ ָ֑ביב ִּ֙
ְס ָׁע ָׁ ָ֜רה ָׁב ָׁ ִ֣אה ִּמ ַ
יהן ְד ִ֥מות ָׁא ָׁ ָ֖דם
תֹוכּה ְד ָ֖מות ַא ְר ַ ִ֣בע ַחיָ֑ ֹות וְ זֶ ֙ה ַמ ְרא ֶֹ֔
ומ ָֹׁ֔
ַה ַח ְש ַ ָ֖מל ִּמ ִ֥תֹוְך ָׁהאש׃ ִּ֙ 5
יהם ֶ ִ֣רגֶ ל יְ ָׁש ָׁ ָ֑רה
ָׁלהנָׁ ה׃  6וְ ַא ְר ָׁב ָׁ ִ֥עה ָׁפ ִּנָ֖ים ְל ֶא ָׁ ָ֑חת וְ ַא ְר ַ ִ֥בע ְכנָׁ ַ ָ֖פיִּ ם ְל ַא ַ ִ֥חת ָׁל ֶהם׃  7וְ ַרגְ ל ֶ ָ֖
ידי] ָׁא ָׁ ָ֗דם ִּמ ַ֙ת ַח ֙ת
יהם ְכ ַכ ֙ף ֶ ִ֣רגֶ ל ֹ֔עגֶ ל וְ ִ֣נ ְצ ִֹּ֔צים ְכ ָ֖עין נְ ִ֥ח ֶשת ָׁק ָׁלל׃ ( 8וְ יָׁ ָׁדו) [וִּ ִ֣
וְ ַכִ֣ף ַרגְ ל ֶָ֗
יהם ְל ַא ְר ַב ְע ָׁתם׃  9ח ְב ֵ֛רת ִּא ָׁ ִ֥שה ֶאל־
יהם וְ ַכנְ פ ֶ ָ֖
ופנ ֶ ִ֥
יהם ְ
יהם ַ ָ֖על ַא ְר ַ ִ֣ב ַעת ִּר ְבע ֶ ָ֑
ַכנְ פ ֶֹ֔
יהם֘ ְפנִ֣י
ל־ע ֶבר ָׁפ ָׁנָ֖יו ילכו׃ ְ 10וד ִ֣מות ְפנ ֶ
יהם לא־יִּ ַ ִ֣סבו ְב ֶל ְכ ָֹׁ֔תן ִּ ֵ֛איש ֶא ִ֥
חֹותּה ַכנְ פ ֶ ָ֑
ֲא ָׁ ָ֖
י־נ ֶָ֖שר
ופנ ֶ
י־שֹור מ ַה ְש ָ֖מאול ְל ַא ְר ַב ְע ָׁ ָ֑תן ְ
ופנ ִ֥
ל־היָׁ ִּמ ֙ין ְל ַא ְר ַב ְע ָֹׁ֔תם ְ
ופ ֙ני ַא ְריה ֶא ַ
ם ְ
ָׁא ָׁד ֒
וש ַ ִ֣תיִּ ם
יהם ְפר ָ֖דֹות ִּמ ְל ָׁ ָ֑מ ְע ָׁלה ְל ִָּ֗איש ְ ִ֚ש ַתיִּ ם ח ְב ִ֣רֹות ִֹּ֔איש ְ
יהם וְ ַכנְ פ ֶ ִ֥
ופנ ֶֶ֕
ְל ַא ְר ַב ְע ָׁתן׃ ְ 11
ה־ש ָׁמה ָׁהר ַוח
ל־ע ֶבר ָׁפ ָׁנָ֖יו ילָ֑כו ֶ ִ֣אל ֲא ֶשר֩ ִּי ְהיֶ ָׁ֙
ְמ ַכ ֹ֔סֹות ָ֖את ּגְ וִּ ית ֶיהנָׁ ה׃  12וְ ִּ ֵ֛איש ֶא ִ֥
רֹות
י־אש ב ֲע ֙
יהם ְכגַ ֲחל ָ֗
ָׁל ֶ ֙ל ֶכ ֙ת י ֹ֔לכו ִ֥לא יִּ ַ ָ֖סבו ְב ֶל ְכ ָׁתן׃ ְ 13וד ֙מות ַה ַחיָ֜ ֹות ַמ ְרא ֶ ִ֣

יֹוצא ָׁב ָׁרק׃
ן־ה ָ֖אש ִ֥
ומ ָׁ
ְכ ַמ ְר ִ֣אה ַה ַל ִּפ ִּ ֹ֔דים ִֶּ֕היא ִּמ ְת ַה ֶל ֶָ֖כת בִ֣ין ַה ַחיָ֑ ֹות וְ ִ֣נגַ ּה ָׁל ֹ֔אש ִּ
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אֹופן ֶא ָׁ ִ֥חד ָׁב ָׁ ֵ֛א ֶרץ ִ֥א ֶצל
וְ ַה ַחיָ֖ ֹות ָׁר ִ֣צֹוא וָׁ ָ֑שֹוב ְכ ַמ ְר ָ֖אה ַה ָׁב ָׁזק׃  15וָׁ ָ֖א ֶרא ַה ַחיָ֑ ֹות וְ ִּהנ ֩ה ֙ ַ
יה ֙ם ְכעִ֣ין ַת ְר ִֹּ֔שיש ְוד ִ֥מות ֶא ָׁ ָ֖חד
ומ ֲעש ֶ
אֹופ ִּנים ַ
ַה ַחיָ֖ ֹות ְל ַא ְר ַ ִ֥ב ַעת ָׁפ ָׁניו׃ ַ 16מ ְר ֙אה ָׁה ַ
ל־א ְר ַ ִ֥ב ַעת
אֹופן׃ ַ 17ע ַ
אֹופן ְב ִ֥תֹוְך ָׁה ָׁ
יהם ַכ ֲא ֶ ֵ֛שר יִּ ְה ֶיִ֥ה ָׁה ַ ָ֖
ומ ֲעש ֶֹ֔
יה ֙ם ַ ִ֣
ומ ְרא ֶ
ְל ַא ְר ַב ְע ָׁ ָ֑תן ַ
יהן וְ ִ֥ג ַבּה ָׁל ֶ ָ֖הם וְ יִּ ְר ָׁ ִ֣אה ָׁל ֶ ָ֑הם וְ גַ ב ָָׁ֗תם
יהן ְב ֶל ְכ ָׁ ִ֣תם ילָ֑כו ִ֥לא יִּ ַ ָ֖סבו ְב ֶל ְכ ָׁתן׃  18וְ גַ֙ ב ֶֹ֔
ִּר ְבע ֶ ָ֖
וב ִּהנָׁ שא
אֹופ ִּנָ֖ים ֶא ְצ ָׁלָ֑ם ְ
וב ֶ ֙ל ֶכ ֙ת ַה ַחיֹ֔ ֹות י ְל ִ֥כו ָׁה ַ
ינָ֤יִּ ם ָׁס ִּ ָ֖ביב ְל ַא ְר ַב ְע ָׁתן׃ ְ 19
ְמל ִ֥את ע ַ ֵ֛
ה־שם ָׁהר ַוח ָׁל ֶ ֙ל ֶכ ֙ת י ֹ֔לכו ָׁ ִ֥ש ָׁמה
אֹופ ִּנים׃ ִ֣ ַ 20על ֲא ֶשר֩ ִּי ְהיֶ ָׁ֙
יֹות מ ַעִ֣ל ָׁה ָֹׁ֔א ֶרץ יִּ נָׁ ְש ָ֖או ָׁה ַ
ַה ַח ֙
אֹופ ִּנים׃ ְ 21ב ֶל ְכ ָׁ ִ֣תם י ֹ֔לכו
או ְלע ָׁמ ָֹׁ֔תם ִּ ֵ֛כי ִ֥ר ַוח ַה ַח ָׁיָ֖ה ָׁב ַ
אֹופ ִָּ֗נים יִּ נָׁ ְש ֙
ָׁה ָ֖ר ַוח ָׁל ֶל ֶָ֑כת וְ ָׁה ַ
ים ְלע ָׁמ ָֹׁ֔תם ִּ ֵ֛כי ִ֥ר ַוח ַה ַח ָׁיָ֖ה
ֹופנִּ ֙
וב ָׁע ְמ ָׁ ָ֖דם ַי ֲע ָ֑מד ו ו ְב ִּהנָׁ ְש ָָׁ֞אם מ ַעִ֣ל ָׁה ָָׁ֗א ֶרץ יִּ נָׁ ְשאו ָׁהא ַ
ְ
יהם
ל־ראש ֶ ָ֖
נֹורא נָׁ ִ֥טוי ַע ָׁ
ל־ראשי ַה ַחיָׁ ֙ה ָׁר ִֹּ֔ק ַיע ְכ ָ֖עין ַה ֶ ִ֣ק ַרח ַה ָׁ ָ֑
אֹופ ִּנים׃ ְ 22וד ָ֞מות ַע ָׁ
ָׁב ַ
סֹות
חֹותּה ְל ִָּ֗איש ְש ַתיִּ ם ְמ ַכ ֙
ל־א ָׁ ָ֑
יהם יְ ָׁש ֹ֔רֹות ִּא ָׁ ָ֖שה ֶא ֲ
ִּמ ְל ָׁמ ְע ָׁלה׃  23וְ ַ֙ת ַח ֙ת ָׁה ָׁר ִֹּ֔ק ַיע ַכנְ פ ֶ ִ֣
יהם ְכקֹו ֩ל
ת־קֹול ַכנְ פ ֵֶ֡
סֹות ָׁל ֹ֔הנָׁ ה ָ֖את ּגְ וִּ ית ֶיהם׃  24וָׁ ֶא ְש ַ ִ֣מע ֶא ִ֣
ול ִָּ֗איש ְש ַתיִּ ם ְמ ַכ ֙
ָׁל ֹ֔הנָׁ ה ְ
קֹול־ש ַ ֙די ְב ֶל ְכ ָֹׁ֔תם ִ֥קֹול ֲהמ ָׁ ָ֖לה ְכ ִ֣קֹול ַמ ֲח ֶנָ֑ה ְב ָׁע ְמ ָׁ ָ֖דם ְת ַר ֶ ִ֥פינָׁ ה ַכנְ פ ֶיהן׃
ַ
ַ֙מיִּ ם ַר ִּבים ְכ
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ומ ַָ֗מ ַעל ָׁל ָׁר ִּ֙ק ַ ֙יע
אשם ְב ָׁע ְמ ָׁ ָ֖דם ְת ַר ֶ ִ֥פינָׁ ה ַכנְ פ ֶיהן׃ ִּ 26
שר ַעל־ר ָׁ ָ֑
י־קֹול מ ֶ֕ ַעל ָׁל ָׁר ִּ ָָ֖ק ַיע ֲא ֶ ִ֣
וַ יְ ִּה ֶ֕

ן־ס ִּ ָ֖פיר ְד ִ֣מות ִּכ ָ֑סא וְ ַעל֙ ְד ִ֣מות ַה ִּכ ֹ֔סא ְד ָ֞מות ְכ ַמ ְר ִ֥אה
אשם ְכ ַמ ְר ִ֥אה ֶא ֶב ַ
שר ַעל־ר ָֹׁ֔
ֲא ֶ ִ֣
ית־ל ּ֙ה ָׁס ִֹּ֔ביב ִּמ ַמ ְר ִ֥אה
ָׁא ָׁ ֵ֛דם ָׁע ָׁלָ֖יו ִּמ ְל ָׁמ ְע ָׁלה׃  27וָׁ ִ֣א ֶרא׀ ְכעִ֣ין ַח ְש ַָ֗מל ְכ ַמ ְראה־אש ב ָׁ
ה־אש וְ ִ֥נ ַגּה ָ֖לֹו ָׁס ִּביב׃
יתי ְכ ַמ ְרא ֹ֔
ול ַֹ֔מ ָׁטה ָׁר ִּ֙א ִּ ֙
ומ ַמ ְראה ָׁמ ְתנָׁ ֙יו ְ
ול ָׁ ָ֑מ ְע ָׁלה ִּ
ָׁמ ְת ָׁנָ֖יו ְ
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ה ה ֶב ָׁע ָָׁ֜נן ְביִ֣ ֹום ַה ָ֗ ֶּג ֶשם כִ֣ן ַמ ְראה ַ֙הנגַ ּ֙ה ָׁס ִֹּ֔ביב ֶ֕הוא ַמ ְר ָ֖אה
ְכ ַמ ְר ִ֣אה ַה ֶ ֵ֡ק ֶשת ֲא ֶשר֩ יִּ ְ יֶ֙
ל־פ ַֹ֔ני וָׁ ֶא ְש ַ ָ֖מע ִ֥קֹול ְמ ַדבר׃ ס
הוָ֑ה ָׁו ֶא ְר ֶא ֙ה וָׁ ֶא ִ֣פל ַע ָׁ
ְד ִ֣מות ְכבֹוד־יְ ָׁ
ל־רגְ ֹ֔ ֶליָך וַ ֲא ַד ָ֖בר א ָׁתְך׃  2וַ ָׁ ִ֧תבא ִּ ִ֣בי ָ֗ר ַוח ַכ ֲא ֶש ֙ר
ן־א ָׁד ֙ם ֲע ִ֣מד ַע ַ
אמר א ָׁלָ֑י ֶב ָׁ
 2:1וַ ָ֖י ֶ
ן־א ָׁד ֙ם
אמר א ָ֗ ַלי ֶב ָׁ
ל־רגְ ָׁלָ֑י וָׁ ֶא ְש ֶַ֕מע ָ֖את ִּמ ַד ִ֥בר א ָׁלי׃ פ  3וַ ִ֣י ֶ
ִּד ֶבִ֣ר א ֹ֔ ַלי וַ ַת ֲע ִּמ ָ֖דנִּ י ַע ַ
בֹות ֙ם
דו־בי ה ָׁמה וַ ֲא ָׁ
שר ָׁמ ְר ִּ ָ֑
מֹור ִּ ָ֖דים ֲא ֶ ִ֣
ל־בנִ֣י יִּ ְש ָׁר ֹ֔אל ֶאל־ּגֹויִּ ִ֥ ם ַה ְ
ֹות ָ֙ך ֶא ְ
שֹול ַח ֲא ִּני א ְ
֙
אֹותָךָ֖
שֹול ַח ְ
ִ֥
י־לב ֲא ִּנֵ֛י
ים וְ ִּחזְ ק ֹ֔
ד־ע ֶצם ַהיִ֥ ֹום ַה ֶזה׃  4וְ ַה ָׁב ִָּ֗נים ְקשי ָׁפנִּ ֙
ָׁפ ְִ֣שעו ִֹּ֔בי ַע ֶ ָ֖
הֹוה׃  5וְ ֙ה ָׁמ ֙ה ִּאם־יִּ ְש ְמ ִ֣עו וְ ִּאם־יֶ ְח ָׁ ֹ֔דלו ִּ ֵ֛כי
יהם ִ֥כה ָׁא ַ ָ֖מר ֲאד ָׁנִ֥י יְ ִּ
יהם וְ ָׁא ַמ ְר ָׁ ִ֣ת ֲאל ֶֹ֔
ֲאל ֶ ָ֑
ירא מ ֶָ֜הם
ל־ת ָׁ ֙
ן־א ָׁדם ַא ִּ
תֹוכם׃ פ  6וְ ַא ָׁ ִ֣תה ֶב ָׁ
ִ֥בית ְמ ִּ ָ֖רי ָ֑ה ָׁמה וְ ָׁיִ֣ ְָ֤ד ֹ֔עו ִּ ִ֥כי נָׁ ִּ ָ֖ביא ָׁה ָׁיִ֥ה ְב ָׁ
יֹושב
ל־ע ְק ַר ִּ ָ֖בים ַא ָׁ ִ֣תה ָ֑
אֹותְך וְ ֶא ַ
ים ָֹׁ֔
ירא ִּ ִ֣כי ָׁס ָׁר ִּבים וְ ַסלֹונִּ ֙
ל־ת ָׁ ָ֗
יהם ַא ִּ
ומ ִּד ְבר ֶ ִ֣
ִּ
ת־ד ָׁב ַ ֙רי
יהם ַאל־ת ָֹׁ֔חת ִּ ֵ֛כי ִ֥בית ְמ ִּ ָ֖רי ה ָׁמה׃  7וְ ִּד ַב ְר ָׁת ֶא ְ
ומ ְפנ ֶ ִ֣
ל־ת ָׁיר ֙א ִּ
ִּמ ִּד ְבר ֶיהם ַא ִּ
ן־א ָׁ ָ֗דם ְש ַמ ֙ע את ֲא ֶשר־
יהם ִּאם־יִּ ְש ְמ ָ֖עו וְ ִּאם־יֶ ְח ָׁ ָ֑דלו ִּ ִ֥כי ְמ ִּ ָ֖רי ה ָׁמה׃ פ  8וְ ַא ָׁ ִ֣תה ֶב ָׁ
ֲאל ֶֹ֔

ר־א ִּנָ֖י נ ִ֥תן
י־מ ִּרי ְכבִ֣ית ַה ֶ ָ֑מ ִּרי ְפצִ֣ה ֹ֔ ִּפיָך וֶ ֱא ֶ֕כל ִ֥את ֲא ֶש ֲ
ל־ת ִּה ֶ ָ֖
ֲאנִּ ֙י ְמ ַדבִ֣ר א ֹ֔ ֶליָך ַא ְ
אֹות ּ֙ה ְל ָׁפ ֹ֔ ַני
ה־בֹו ְמגִּ ַלת־ס ֶפר׃  10וַ יִּ ְפרש ָׁ
לוחה א ָׁלָ֑י וְ ִּהנ ָ֖
ה־יָ֖ד ְש ָׁ ִ֣
א ֶליָך׃  9וָׁ ֶא ְר ֶֶ֕אה וְ ִּהנ ָׁ
יה ִּק ִּ ִ֥נים וָׁ ֶ ָ֖הגֶ ה וָׁ ִּהי׃ ס
תובה ָׁפ ִּנִ֣ים וְ ָׁא ָ֑חֹור וְ ָׁכ ִ֣תוב א ֹ֔ ֶל ָׁ
וְ ִּ ִ֥היא ְכ ָׁ ָ֖

