ל־ראש ַה ְכ ֻר ִִ֔בים ְכ ֶ ֹ֣א ֶבן
ל־ה ָר ִִ֙ק ַ ִ֙יע ֲא ֶש ִ֙ר ַע ֹ֣
 WTT Ezekiel 10:1וָ ֶא ְר ֶֶ֗אה וְ ִהנֵּ֤ה ֶא ָ
ל־ה ִ ֹ֣איש׀ ְל ֻבֹ֣ש ַה ַב ִ ֶ֗דים וַ ֹּ֡יא ֶמר
אמר ֶא ָ
יהם׃  2וַ ֹּ֜י ֶ
ַס ִ֔ ִפיר ְכ ַמ ְר ֵ֖אה ְד ֹ֣מּות ִכ ֵּ֑סא נִ ְר ָ ֵ֖אה ֲעל ֶ ֶֽ
ּומ ִ֙לא ָח ְפ ֶנֵּ֤יָך ַ ֶֽג ֲחלי־א ִ֙ש ִמבינֹ֣ ֹות ַל ְכ ֻר ִִ֔בים
ל־ת ַחת ַל ְכ ֶ֗רּוב ַ
ב ֩א ֶאל־ב ִ֙ינֹות ַלגַ ְל ֹּ֜ ַגל ֶא ַ ֹ֣
ימין ַל ַ ֵ֖ביִ ת ְבב ֹ֣אֹו ָה ִ ֵּ֑איש וְ ֶה ָע ָ ֹ֣נָ֣ן
ל־ה ִ ֵּ֑עיר וַ יָ ֵ֖בא ְלע ָינֶֽי׃  3וְ ַה ְכ ֻר ִֶ֗בים ֶֽע ְמ ִ ִ֛דים ִמ ִ ִ֥
ּוזְ ֵ֖רק ַע ָ
ימית׃  4וַ ָ ֵּ֤י ָָ֣רם ְכבֹוד־יְ הוָ ִ֙ה מ ַעֹ֣ל ַה ְכ ִ֔רּוב ַ ֵ֖על ִמ ְפ ַ ֹ֣תן ַה ָ ֵּ֑ביִ ת וַ יִ ָמלֵּ֤א
ת־ה ָח ֵ֖צר ַה ְפנִ ִ ֶֽ
ָמ ִ֔לא ֶא ֶ
רּובים נִ ְש ַַ֕מע
הוֶֽה׃  5וְ קֹולִ֙ ַכנְ פֹ֣י ַה ְכ ִִ֔
ת־נגַ ּה ְכ ִ֥בֹוד יְ ָ
ת־ה ָע ִָ֔נן וְ ֶ ֶֽה ָחצ ִ֙ר ָ ֶֽמ ְל ִָ֔אה ֶא ֵ֖
ַה ִַ֙ביִ ִ֙ת ֶא ֶ ֹ֣
ים
ש־ה ַב ִד ִ֙
ת־ה ִ ֵּ֤איש ְל ֻ ֶֽב ַ
תֹו ֶא ָ
ל־ש ַ ֵ֖די ְב ַד ְב ֶֽרֹו׃  6וַ יְ ִֶ֗הי ְב ַצּו ִ֙
ד־ה ָח ֵ֖צר ַה ִחיצ ָנֵּ֑ה ְכ ִ֥קֹול א ַ
ַע ֶ
אֹופן׃  7וַ יִ ְש ַל ֩ח
רּובים וַ יָ ב ִ֙א ַוֶָֽ֣יַ ֲע ִ֔מד ֵ֖א ֶצל ָה ָ ֶֽ
אמר ַ ִ֥קח א ִ֙ש ִמבינֹ֣ ֹות ַלגַ ְל ִ֔ ַגל ִמבינֵ֖ ֹות ַל ְכ ִ ֵּ֑
ל ִ֔
ל־הא ִ֙ש ֲא ֶש ִ֙ר בינֹ֣ ֹות ַה ְכ ֻר ִִ֔בים וַ יִ ָש ִ֙א וַ יִ ִ֔תן ֶאל־
רּובים ֶא ָ
ַה ְכ ִ֙רּוב ֶאת־יָ ֹּ֜דֹו ִמבינֹ֣ ֹות ַל ְכ ִֶ֗
יהם׃
ד־א ָ ִ֔דם ַ ֵ֖ת ַחת ַכנְ פ ֶ ֶֽ
ית יַ ָ
ָח ְפנֵ֖י ְל ֻבֹ֣ש ַה ַב ִ ֵּ֑דים וַ יִ ַ ֵ֖קח וַ י ֶֽצא׃  8וַ י ָ ֵ֖רא ַל ְכ ֻר ִ ֵּ֑בים ַת ְבנִ ִ֙
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אֹופֹ֣ן
אֹופן ֶא ֶָ֗חד ֵ֚א ֶצל ַה ְכ ֹ֣רּוב ֶא ִָ֔חד וְ ַ
ם ַ ֹ֣
אֹופנִ ים֘ ֹ֣א ֶצל ַה ְכרּו ִבי ֒
וָ ֶא ְר ֶֶ֗אה וְ ִה ִ֙נה ַא ְר ָב ָ ֹ֣עה ַ
יהם ְד ִ֥מּות
ּומ ְרא ִֶ֔
ֹופ ִִ֔נים ְכ ֵ֖עין ֶ ִ֥א ֶבן ַת ְר ִ ֶֽשיש׃ ִַ֙ 10
ּומ ְרא ִ֙ה ָה ֹ֣א ַ
ֶא ִָ֔חד ֵ֖א ֶצל ַה ְכ ֹ֣רּוב ֶא ָ ֵּ֑חד ַ
ל־א ְר ַ ֵּ֤ב ַעת
אֹופן׃ ְ 11ב ֶל ְכ ֶָ֗תם ֶא ַ
אֹופן ְב ִ֥תֹוְך ָה ָ ֶֽ
ֶא ָ ֵ֖חד ְל ַא ְר ַב ְע ָ ֵּ֑תם ַכ ֲא ֶ ִ֛שר יִ ְה ֶיִ֥ה ָה ַ ֵ֖
אש ַא ֲח ָ ֹ֣ריו י ִ֔לכּו ִ֥לא
יה ִ֙ם י ִ֔לכּו ִ֥לא יִ ַ ֵ֖סבּו ְב ֶל ְכ ָ ֵּ֑תם ִ ֹ֣כי ַה ָמ ֞קֹום ֲא ֶשר־יִ ְפ ֶנֵּ֤ה ָהר ִ֙
ִר ְבע ֶ

ֹופ ֶ֗ ִנים ְמל ִ ֵּ֤אים עינִַ֙ יִ ִ֙ם
יהם וְ ָה ֶֽא ַ
יהם וְ ַכנְ פ ֶ ֵּ֑
ל־ב ָש ָר ִ֙ם וְ גַ ב ִֶ֔הם ִ ֶֽויד ֶ ֵ֖
יִ ַ ֵ֖סבּו ְב ֶל ְכ ָ ֶֽתם׃  12וְ ָכ ְ
קֹורא ַהגַ ְל ַגֵ֖ל ְב ָאזְ ָנֶֽי׃  14וְ ַא ְר ָב ָ ִ֥עה ָפ ִנֵ֖ים
ֹופ ִנֵּ֑ים ָל ֶ ִ֛הם ָ ִ֥
יהם׃ ָ 13ל ֵ֖א ַ
אֹופנ ֶ ֶֽ
ָס ִִ֔ביב ְל ַא ְר ַב ְע ָ ֵ֖תם ַ
יעי
ישי ְפנֹ֣י ַא ְר ִ֔יה וְ ָה ְר ִב ִ ֵ֖
ּופנֵּ֤י ַהשנִ ִ֙י ְפנֹ֣י ָא ָ ִ֔דם וְ ַה ְש ִל ִ ִ֙
ְל ֶא ָ ֵּ֑חד ְפ ִ֙ני ָה ֶא ָֹּ֜חד ְפנֹ֣י ַה ְכ ֶ֗רּוב ְ
ּוב ֶ ִ֙ל ֶכ ִ֙ת
ר־כ ָ ֶֽבר׃ ְ 16
יתי ִ ֶֽבנְ ַה ְ
רּובים ִ ֹ֣היא ַה ַח ִָ֔יה ֲא ֶ ִ֥שר ָר ִ ֵ֖א ִ
י־נ ֶֶֽשר׃  15וַ י ֵ֖רמּו ַה ְכ ִ ֵּ֑
ְפנ ָ
רּום מ ַעֹ֣ל ָה ִָ֔א ֶרץ
יהם ָל ִ֙
ת־כנְ פ ֶֶ֗
רּובים ֶא ַ
ּוב ְש ִ֙את ַה ְכ ִֹּ֜
אֹופ ִ ֵ֖נים ֶא ְצ ָלֵּ֑ם ִ
רּובים י ְל ִ֥כּו ָה ַ
ַה ְכ ִִ֔
אֹותם ִ ִ֛כי ִ֥ר ַּוח
רֹומם י ֹ֣רֹומּו ָ ֵּ֑
ּוב ָ ֵ֖
ם־הם מ ֶא ְצ ָ ֶֽלם׃ ְ 17ב ָע ְמ ָ ֹ֣דם יַ ֲע ִ֔מדּו ְ
אֹופ ִנִ֛ים גַ ֵ֖
לא־יִ ַ ַּ֧סבּו ָה ַ
רּובים׃  19וַ יִ ְש ֹ֣אּו
ל־ה ְכ ִ ֶֽ
הוה מ ַ ֵ֖על ִמ ְפ ַ ֹ֣תן ַה ָ ֵּ֑ביִ ת ַ ֶֽוָ֣יַ ֲע ֵ֖מד ַע ַ
ַה ַח ָיֵ֖ה ָב ֶ ֶֽהם׃  18וַ יצ ִ֙א ְכ ֹ֣בֹוד יְ ִָ֔
ֹופ ִנֵ֖ים ְל ֻע ָמ ָ ֵּ֑תם ַוֶָֽ֣יַ ֲע ֶ֗מד
אתם וְ ָה ֶֽא ַ
ן־ה ָ ֵּ֤א ֶרץ ְלעינַ ִ֙י ְבצ ִָ֔
יהם וַ י ִ֙רֹומ ּו ִמ ָ
ת־כנְ פ ֶ
רּובים ֶא ַּ֠ ַ
ַה ְכ ִ ֹ֣
יהם ִמ ְל ָ ֶֽמ ְע ָלה׃ ֹ֣ ִ 20היא
ֹלהי־יִ ְש ָר ִ֛אל ֲעל ֶ ֵ֖
ּוכ ַּ֧בֹוד ֱא ֶֽ
מֹוני ְ
ֶפ ַֹ֣תח ַ ֵּ֤ש ַער בית־יְ הוָ ִ֙ה ַה ַק ְד ִִ֔
רּובים ֶֽה ָמה׃
ֹלהי־יִ ְש ָר ֵ֖אל ִ ֶֽבנְ ַהר־ ְכ ָ ֵּ֑בר וָ א ַ ַ֕דע ִ ִ֥כי ְכ ִ ֵ֖
יתי ַ ִ֥ת ַחת ֱא ֶֽ
ַה ַח ֶָ֗יה ֲא ֶ ִ֥שר ָר ִ ִ֛א ִ
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מּות יְ ֹ֣די ָא ָ ִ֔דם ַ ֵ֖ת ַחת
ים ְל ֶא ִָ֔חד וְ ַא ְר ַ ִ֥בע ְכנָ ַ ֵ֖פיִ ם ְל ֶא ָ ֵּ֑חד ְּוד ִ֙
ַא ְר ָב ִ֙ ָעה ַא ְר ָב ָ ֵּ֤עה ָפנִ ִ֙
אֹותם
יהם וְ ָ ֵּ֑
ר־כ ִָ֔בר ַמ ְרא ֶ ֵ֖
יתי ַעל־נְ ַה ְ
יהם ֹ֣ה ָמה ַה ָפ ִֶ֗נים ֲא ֶ ֵּ֤שר ָר ִִ֙א ִ ִ֙
יהם׃ ְּ 22וד ֹ֣מּות ְפנ ִֶ֔
ַכנְ פ ֶ ֶֽ
ל־ע ֶבר ָפ ָנֵ֖יו י ֶֽלכּו׃
ִ ִ֛איש ֶא ִ֥

