ּומ ֹׁ֣של מ ָׁ֑של
ידה ְ
אמר׃ ֶּ 2בן־א ָ֕דם ִ֥חּוד ח ָ֖
 WTT Ezekiel 17:1וַ יְ ִ֥הי ְד ַבר־יְ הוָ֖ה ֵא ַ ִ֥לי ֵל ֹֽ
הוה ַה ֶּנ ֶֶּּ֤שר ַהגדֹול֙ גְ ֶּ֤דֹול ַה ְכנ ֙ ַפי ֙ם ֶּ ֹׁ֣א ֶּרְך
ל־בית י ְשר ֵ ֹֽאל׃  3וְ א ַמ ְר ָּ֞ת כה־א ַ ֹׁ֣מר׀ ֲאדנֹׁ֣י יְ ִ֗
ֶּא ֵ ָ֖
ת־צ ֶּ ִ֥מ ֶּרת ה ֹֽא ֶּרז׃ ֵ֛ ֵ 4את
ל־ה ְלבנֵ֔ ֹון וַ י ַ ָ֖קח ֶּא ַ
ר־לֹו ֹֽהר ְק ָׁ֑מה ָּ֚בא ֶּא ַ
נֹוצה ֲא ֶּש ָ֖
ה ֵֵ֔א ֶּבר מ ֵל ֙א ַה ֵ֔
ל־א ֶּרץ ְכ ֵַ֔נ ַען ְב ִ֥עיר ר ְכ ָ֖לים ש ֹֽמֹו׃  5וַ י ַק ֙ח מ ֶּ ֹׁ֣ז ֶַּ֣רע ה ֵ֔א ֶּרץ
הּו ֶּא ֶּ ֹׁ֣
יא ֙
יקֹותיו ק ָׁ֑טף וַ יְ ב ֵ֙
ִ֥ראש יְ ֹֽנ ָ֖
ל־מים ַר ֵ֔בים ַצ ְפצ ָ֖פה ש ֹֽמֹו׃  6וַ י ְצ ַַ֡מח וַ יְ הי֩ ְלגֶּ֙ ֶּפן ס ַ ַ֜ר ַחת
ה־ז ֶַּ֣רע ָּ֚קח ַע ַ ֹׁ֣
ַוֶֹּֽ֣י ְת ֵנָ֖הּו ב ְש ֵד ָׁ֑
קֹומה ל ְפנֶּ֤ ֹות דליֹות ֙יו ֵא ֵ֔ליו וְ שר ָ֖שיו ַת ְח ֹׁ֣תיו י ְֹֽהיָׁ֑ ּו וַ ְת ֹׁ֣הי ְל ֵ֔ ֶּג ֶּפן וַ ַ ֹׁ֣ת ַעש ַב ֵ֔דים
ש ְפ ַלֹׁ֣ת ִ֗
ב־נֹוצה וְ הנֵ ֩ה ַהגֶּ֙ ֶּפן ַה ַ֜זאת
ָׁ֑
ר־אח ֙ד ג ֵ֔דֹול גְ ִ֥דֹול ְכנ ַ ָ֖פים וְ ַר
ארֹות׃  7וַ יְ ֶּ֤הי ֶּנ ֶֹּֽש ֶּ
וַ ְת ַש ַלָ֖ח פ ֹֽ
אֹותּה ֵמ ֲע ֻרגָ֖ ֹות ַמט ֹֽעּה׃ ֶּ 8אל־
ה־לֹו ְל ַה ְש ֹׁ֣קֹות ֵ֔
שיה ע ִ֗ליו וְ ֹֽדליֹות ֙יו ש ְלח ֵ֔
ֹֽכ ְפנָ֧ה ש ֳר ֶּ ֹׁ֣
שאת ֵ֔ ֶּפרי ל ְהיָ֖ ֹות ְל ֶּג ִֶּ֥פן
ל־מים ַר ָ֖בים ֹׁ֣היא ְשתּולָׁ֑ה ַל ֲע ֶּ֤שֹות ענ ֙ף וְ ל ֵ ֹׁ֣
ִ֥ש ֶּדה ֵ֛טֹוב ֶּא ַ ִ֥
לֹוא ֶּאת־שר ֶּ֙שיה יְ נַ ֵַ֜תק וְ ֶּאת־פ ְריֹּׁ֣ה׀
הֹוה ת ְצלָׁ֑ח ֲה ֩
ַא ֹֽד ֶּרת׃ ס ֱ 9א ִ֗מר ִ֥כה א ַ ֵ֛מר ֲאדנִ֥י יְ ָ֖
אֹותּה
ָ֖
ם־רב ְל ַמ ְש ִ֥אֹות
ּוב ַע ֵ֔
יבש וְ ֹֽלא־בזְ ֶּ֤ר ַע גְ דֹול ֙ה ְ
ל־ט ְר ֵ ֶּ֤פי צ ְמח ּ֙ה ת ֵ֔
קֹוסס וְ י ִֵ֗בש כ ַ
יְ ֵ ֹׁ֣
יבש י ֵ֔בש ַעל־
ים ת ַ ֹׁ֣
לֹוא ְכגַ֙ ַעת ַ֜בּה ֶּ֤ר ַּוח ַהקד ֙
משר ֶּ ֹֽשיה׃  10וְ ה ֵנִ֥ה ְשתּולָ֖ה ֲהת ְצלָׁ֑ח ֲה ֩
אמר׃ ֱ 12אמר־נ ֙א ְל ֵבֹׁ֣ית ַה ֵֶּ֔מרי ֲה ִ֥לא
הוה ֵא ַ ִ֥לי ֵל ֹֽ
יבש׃ פ  11וַ יְ ִ֥הי ְד ַבר־יְ ָ֖
ֲע ֻר ִ֥גת צ ְמ ָ֖חּה ת ֹֽ
ת־מ ְלכ ּ֙ה וְ ֶּאת־ש ֶּ ֵ֔ריה
רּוש ַל ֙ם וַ י ַ ֶּ֤קח ֶּא ַ
ה־בא ֶּ ֹֽמ ֶּלְך־ב ֶּ ֶּ֤בל יְ ֙
ה־א ֶּלה ֱא ִ֗מר הנֵ ֙
יְ ַד ְע ֶּ ָ֖תם מ ֵ ָׁ֑

תֹו
לּוכה וַ י ְכ ִ֥רת א ָ֖תֹו ְב ָׁ֑רית וַ י ֵ ֶּ֤בא א ֙
אֹותם ֵאלָ֖יו ב ֶּ ֹֽבלה׃  13וַ י ַק ֙ח מ ֶּ ֹׁ֣ז ֶַּ֣רע ַה ְמ ֵ֔
ֵ֛
וַ י ֵ ִ֥בא
יֹות ַמ ְמלכֹׁ֣ה ְשפ ֵ֔לה ְלב ְל ָ֖תי ה ְתנַ ֵ ָׁ֑שא ל ְש ִ֥מר
ילי ה ָ֖א ֶּרץ ל ָֹֽקח׃ ֹֽ 14ל ְה ֙
ת־א ֵ ִ֥
ְבא ֵ֔לה וְ ֶּא ֵ
־רב
סּוסים וְ ַעם ָׁ֑
ת־לֹו ָ֖
ד־בֹו ל ְש ֶּ֤ל ַח ַמ ְלאכ ֙יו מ ְצ ַ ֵ֔רים ֹֽל ֶּת ִ֥
יתֹו ְלע ְמ ֹֽדּה׃  15וַ י ְמר ִ֗
ת־בר ָ֖
ֶּא ְ
ם־לא
ה א ִ֗
י־אני נְ ֻאם֘ ֲאדנֹׁ֣י יְ הו ֒
שה ֵֵ֔א ֶּלה וְ ֵה ֵ ִ֥פר ְב ָ֖רית וְ נ ְמ ֹֽלט׃ ַ 16ח ִ֗
ֲהי ְצלֶּ֤ח ֲהימ ֵל ֙ט הע ֵ ֹׁ֣
יתֹו א ִ֥תֹו
ת־בר ָׁ֑
ת־אל ֵ֔תֹו וַ ֲא ֶּ ִ֥שר ֵה ֵ ָ֖פר ֶּא ְ
קֹום ַה ֶּ֙מ ֶּל ְ֙ך ַה ַמ ְמ ֹׁ֣ליְך א ֵ֔תֹו ֲא ֶּ ֶּ֤שר בז ֙ה ֶּא ֹׁ֣
ב ְמ ֙
אֹותֹו ַפ ְרע ֙ה ַבמ ְלח ֵ֔מה
ּובק ֹׁ֣הל ִ֗רב יַ ֲע ֶּ ֙שה ֶּ֤
ְבתֹוְך־ב ֶּ ָ֖בל י ֹֽמּות׃  17וְ ל ֩א ְב ַ֙חיל ג ַ֜דֹול ְ
ב ְש ִ֥פְך ס ְללָ֖ה ּוב ְבנֹׁ֣ ֹות ד ֵיָׁ֑ק ְל ַה ְכ ָ֖רית נְ פ ִ֥שֹות ַר ֹֽבֹות׃ ּ 18ובזִ֥ה א ָ֖לה ְלה ֵפֹׁ֣ר ְב ָׁ֑רית וְ הנֵ֙ ה
ם־לא
ל־א ֶּלה ע ָ֖שה ִ֥לא ימ ֵ ֹֽלט׃ ס  19ל ֵָּ֞כן כה־א ַ֙מר ֲאדנֹׁ֣י יְ הו ֘ה ַחי־אני֒ א ִ֗
נ ַ ִ֥תן י ֵ֛דֹו וְ כ ֵ ִ֥
אשֹו׃ ּ 20ופ ַר ְש ֶּ֤תי על ֙יו ר ְש ֵ֔תי
שר ֵה ָׁ֑פיר ּונְ ַת ָ֖תיו ְבר ֹֽ
יתי ֲא ֶּ ֹׁ֣
ּובר ָ֖
שר ב ֵ֔זה ְ
תי ֲא ֶּ ֹׁ֣
ֹֽאל ֙
ל־בי׃
תֹו ֵ֔שם ַמ ֲע ָ֖לֹו ֲא ֶּ ִ֥שר ֹֽמ ַע ֹֽ
יאֹותיהּו ב ִֶּ֗בלה וְ נ ְש ַפ ְט ֶּ֤תי א ֙
וְ נ ְת ַ ָ֖פש ב ְמ ֹֽצּוד ָׁ֑תי וַ ֲהב ֹׁ֣
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ל־ר ַּוח יפ ֵ ָׁ֑רשּו
ל־אגַ פ ֙יו ַב ֶּ ֹׁ֣ח ֶּרב י ֵ֔פלּו וְ ַהנ ְשא ָ֖רים ְלכ ֹׁ֣
וְ ֵ֙את כל־(מ ְברחֹו) [מ ְבר ֶּ֤חיו] ְבכ ֲ
הוה וְ ל ַ ָֹׁ֣ק ְחתי ִ֗אני מ ַצ ֶּ ָ֧מ ֶּרת ה ֶּ ֵ֛א ֶּרז
ו ַיד ְע ֶָּ֕תם ֵ֛כי ֲא ִ֥ני יְ הוָ֖ה ד ַ ֹֽב ְרתי׃ ס ֶּ֤ 22כה א ַמ ֙ר ֲאדנֹׁ֣י יְ ֵ֔
הר ָ֖מה וְ נ ָׁ֑תתי ֵמ ֶּ֤ראש ֹֽינְ קֹות ֙יו ַ ֹׁ֣רְך ֶּא ְק ֵ֔טף וְ ש ַ ֹׁ֣ת ְלתי ֵ֔אני ַ ִ֥על ַהר־ג ָ֖ב ַה וְ ת ֹֽלּול׃ ְ 23ב ַ֙הר
ְמ ֶּ֤רֹום י ְשר ֵאל֙ ֶּא ְש ֳת ֵ֔ ֶּלנּו וְ נ ֶּ֤שא ענ ֙ף וְ עֹׁ֣שה ֵ֔ ֶּפרי וְ היָ֖ה ְל ֶּ ֹׁ֣א ֶּרז ַא ָׁ֑דיר וְ ש ְכנֹׁ֣ ּו ַת ְח ִ֗תיו ָּ֚כל

ל־ע ֵצֹׁ֣י ַהש ֶּ ִ֗דה ֹׁ֣כי ֲאנֶּ֤י יְ הו ֙ה
יֹותיו ת ְש ֹֽכנה׃ ֹֽ ְ 24וֶּ֣י ְד ָּ֞עּו כ ֲ
צ ֹׁ֣פֹור כל־כ ֵ֔נף ְב ֵ ִ֥צל דל ָ֖
תי ֵעֹׁ֣ץ ֵ֔לח וְ ה ְפ ַ ָ֖ר ְחתי ֵעֹׁ֣ץ י ֵ ָׁ֑בש ֲא ִ֥ני יְ הוָ֖ה
הֹו ַב ְש ֙
תי ֵעֹׁ֣ץ ש ֵ֔פל ֙
ה ְש ַפ ְֹׁ֣לתי׀ ֵעֹׁ֣ץ ג ִ֗ב ַה הגְ ַ֙ב ְה ֙
ד ַ ִ֥ב ְרתי וְ ע ֹֽשיתי׃ פ

