הוָ֖ה ֵא ַ ֵ֥לי
י־ע ְש ֵ ֵ֥רה ָׁש ָׁנָ֖ה ְב ֶא ָׁ ָ֣חד ַל ֹ֑ח ֶדש ָׁה ָׁיֵ֥ה ְד ַבר־יְ ָׁ
 WTT Ezekiel 26:1וַ יְ ִ֛הי ְב ַע ְש ֵ ֵּֽת ֶ
רּוש ַל ָ֙ם ֶה ָָׁ֔אח נ ְש ְב ָׁ ִ֛רה ַד ְל ֵ֥תֹות ָׁה ַע ָ֖מים
ר־א ְמ ָׁרה ֹּ֤צר ַעל־יְ ָָׁ֙
ן־א ָׁ ָ֗דם ַי ַַ֠ען ֲא ֶש ָָׁ֙
אמר׃ ֶ 2ב ָׁ
ֵל ֵּֽ
יתי
הוה הנְ ֵ֥ני ָׁע ַ ָ֖ליְך ֹ֑צר וְ ַה ֲע ֵל ֹּ֤
נָׁ ֵ ָ֣ס ָׁבה ֵא ָׁלֹ֑י א ָׁמ ְל ָׁ ָ֖אה ָׁה ֳח ָׁ ֵּֽר ָׁבה׃ ָׁ 3ל ֵָ֗כן ֹּ֤כה ָׁא ַמ ָ֙ר ֲאד ָׁנָ֣י יְ ָ֔
יתי
יה וְ ֵּֽס ֵח ֵ֥
סּו מגְ ָׁד ָ֔ ֶל ָׁ
ָׁע ַ ָ֙לי ְָ֙ך ּגֹויָ֣ם ַר ָ֔בים ְכ ַה ֲע ֵ֥לֹות ַה ָׁיָ֖ם ְלגַ ָׁ ֵּֽליו׃  4וְ ש ֲח ֞תּו ח ָ֣מֹות ָ֗צר וְ ָׁ ֵּֽה ְר ָ֙
אֹותּה ל ְצ ֵ֥ח ַיח ָׁ ֵּֽס ַלע׃  5מ ְש ַָ֙טח ֲח ָׁר ֹּ֤מים ֵּֽת ְהיֶ ָ֙ה ְב ָ֣תֹוְך ַה ָָׁ֔ים ִּ֚כי ֲאנָ֣י
ֲע ָׁפ ָׁ ָ֖רּה מ ֶ ֹ֑מנָׁ ה וְ נָׁ ַת ֵ֥תי ָׁ ָ֖
שר ַב ָׁש ֶ ָ֔דה ַב ֶ ָ֖ח ֶרב ֵת ָׁה ַ ֹ֑רגְ נָׁ ה
יה ֲא ֶ ָ֣
נֹות ָָׁ֙
ּוב ֶָ֙
ד ַָ֔ב ְרתי נְ ָ֖אם ֲאד ָׁנָ֣י יְ הוֹ֑ה וְ ָׁהיְ ָׁ ֵ֥תה ְל ַ ָ֖בז ַלּגֹויֵּֽם׃ ְ 6
אצר
בּוכ ְד ֶר ַ ִ֧
ל־צר נְ ַ
הוה הנְ ִ֧ני ֵמ ָ֣ביא ֶא ָ֗
הוה׃ פ ָ֣ 7כי ֹּ֤כה ָׁא ַמ ָ֙ר ֲאד ָׁנָ֣י יְ ָ֔
י־א ֵ֥ני יְ ָׁ ֵּֽ
וְ יָׁ ְד ָ֖עּו כ ֲ
נֹותיְך
ם־רב׃ ְ 8ב ַ ֵ֥
ּוב ָׁפ ָׁר ָ֖שים וְ ָׁק ָׁ ֵ֥הל וְ ַע ָׁ ֵּֽ
ּוב ֶ ֵ֥ר ֶכב ְ
ְך־ב ֶ ִ֛בל מ ָׁצ ָ֖פֹון ֶ ָ֣מ ֶלְך ְמ ָׁל ֹ֑כים ְב ִ֛סּוס ְ
ֶ ֵּֽמ ֶל ָׁ
ּומ ָ֣חי
ַב ָׁש ֶ ָ֖דה ַב ֶ ָ֣ח ֶרב יַ ֲה ֹ֑רג וְ נָׁ ַָ֙תן ָׁע ַ֜ ַליְך ָׁד ֵָ֗יק וְ ָׁש ַ ֹּ֤פְך ָׁע ַ ָ֙לי ְָ֙ך ֵּֽס ְל ָ֔ ָׁלה וְ ֵה ֵֵ֥קים ָׁע ַ ָ֖ליְך צ ָׁנֵּֽה׃ ְ 9
סּוסיו יְ ַכ ֵ ָ֣סְך ֲא ָׁב ָׁ ֵֹ֑קם
בֹותיו׃  10מש ְפ ַ ֵ֥עת ָׁ ָ֖
ֹלתיְך י ָ֖תץ ְב ַח ְר ָׁ ֵּֽ
ּומגְ ְד ַָ֔
מֹותיְך ָ֙
ָׁ ֵּֽק ָׁב ָ֔לֹו י ֵ ָ֖תן ְב ֵּֽח ָׁ ֹ֑
בֹואי ֵ֥עיר ְמב ָּׁק ָׁ ֵּֽעה׃
אֹו ב ְש ָׁע ַ ָ֔ריְך כ ְמ ֵ ָ֖
ֹומֹותיְך ְבב ָ֙
מּקֹו ֩ל ָׁפ ַ ָ֙רש וְ גַ ְל ַ֜ ַּגל וָׁ ֶ ָ֗ר ֶכב ת ְ ָ֙ר ַע ְשנָׁ ָ֙ה ֵּֽח ַָ֔
ּומ ְצ ֵ֥בֹות ע ֵ ָ֖זְֵּ֖ך ָׁל ָׁ ֵ֥א ֶרץ
ּוצֹותיְך ַע ֵמ ְָ֙ך ַב ֶ ָ֣ח ֶרב יַ ֲה ָ֔רג ַ
ל־ח ָׁ ֹ֑
ת־כ ֵּֽ
סּוסיו י ְר ָ֖מס ֶא ָׁ
ְ 11ב ַפ ְר ָ֣סֹות ָָׁ֔
ּוב ֵ ֵ֥תי ֶח ְמ ָׁד ֵ ָ֖תְך י ֹ֑תצּו וַ ֲא ָׁב ַ ֹּ֤נֵּ֖יְך
חֹומֹותיְך ָׁ
ַָ֔
סּו
ּובזְ ָ֙זּו ְרכ ָׁל ֵָ֔תְך וְ ָׁ ֵּֽה ְר ָ֙
ֵת ֵ ֵּֽרד׃  12וְ ָׁש ְל ָ֣לּו ֵח ָ֗ ֵילְך ָׁ ֵּֽ
נֹוריְך ֵ֥לא י ָׁש ַ ָ֖מע
יריְך וְ ָ֣קֹול כ ַ ָ֔
וְ ֵע ָ֙ ַצי ְָ֙ך ַו ֲֵּֽע ָׁפ ֵ ָ֔רְך ְב ֵ֥תֹוְך ַ ָ֖מים יָׁ ֵּֽשימּו׃  13וְ ה ְש ַב ָ֖תי ֲה ָ֣מֹון ש ָׁ ֹ֑

ים ֵּֽת ְה ֶָ֔יה ֵ֥לא ת ָׁב ֶנָ֖ה ֹ֑עֹוד ָ֣כי ֲאנֹּ֤י יְ הוָׁ ָ֙ה
ֵּֽעֹוד׃ ּ 14ונְ ַת ֞תיְך ל ְצ ָ֣ח ַיח ֶָ֗ס ַלע מ ְש ַ ֹּ֤טח ֲח ָׁרמ ָ֙
הוה ְל ֹ֑צֹור ֲה ָ֣לא׀ מ ָּ֣קֹול ַמ ַפ ְל ֵָ֗תְך ֶב ֱאָ֙נק
הוה׃ ס ֵ֥ 15כה ָׁא ַ ִ֛מר ֲאד ָׁנֵ֥י יְ ָ֖
ד ַָ֔ב ְרתי נְ ָ֖אם ֲאד ָׁנֵ֥י יְ ֵּֽ
יאי ַה ָָׁ֔ים
אֹותם ִּ֚כל נְ ש ֵ ָ֣
תֹוכְך י ְר ֲע ָ֖שּו ָׁהאיֵּֽים׃ ֵּֽ ְ 16וֵּ֖יָׁ ְר ֞דּו ֵמ ַ ָ֣על כ ְס ָָׁ֗
ָׁח ַ֜ ָׁלל ֵב ָׁ ֹּ֤ה ֵ ֵּֽרג ֶָ֙ה ֶר ָ֙ג ְב ֵָ֔
ל־ה ָׁ ָ֣א ֶרץ יֵ ֵָ֔שבּו
שּו ַע ָׁ
יהם וְ ֶאת־בגְ ֵ ֵ֥די ר ְק ָׁמ ָׁ ָ֖תם י ְפ ֹ֑שטּו ֲח ָׁר ֹּ֤דֹות׀ י ְ ָ֙ל ָׁב ָ֙
ת־מ ָ֣ע ֵיל ֶָ֔
ירּו ֶא ְ
וְ ֵה ָ֙ס ָ֙
נֹוש ֶבת
דּו ל ְרגָׁ ָ֔עים וְ ָׁש ְמ ָ֖מּו ָׁע ָׁ ֵּֽליְך׃  17וְ נָׁ ְש ָ֙אּו ָׁע ַלֹּ֤יְך קינָׁ ָ֙ה וְ ָׁ ָ֣א ְמרּו ָ֔ ָׁלְך ֵ ָ֣איְך ָׁא ַָ֔ב ְד ְת ֶ ָ֖
וְ ָׁ ֵּֽח ְר ָ֙
יתם
יה ֲא ֶשר־נָׁ ְתנֵ֥ ּו חת ָׁ ָ֖
מיַ ֹ֑מים ָׁה ָ֣עיר ַהה ָ֗ ָׁל ָׁלה ֲא ֶשר֩ ָׁהיְ ָָׁ֙תה ֲחזָׁ ָׁ ֵֹּ֤קה ַביָׁ ָ֙ם ָ֣היא וְ י ְש ֶָ֔ב ָׁ
אתְך׃
ר־ב ָׁיָ֖ם מ ֵצ ֵ ֵּֽ
יה׃ ַ 18ע ָׁת ָ֙ה יֶ ְח ְר ָ֣דּו ָׁ ֵּֽהא ָ֔ין יָ֖ ֹום ַמ ַפ ְל ֵ ֹ֑תְך וְ נ ְב ֲה ִ֛לּו ָׁהאיֵ֥ים ֲא ֶש ַ
ל־יֹוש ֶ ֵּֽב ָׁ
ְ
ְל ָׁכ
א־נֹושבּו
ָׁ ֹ֑
שר ֵּֽל
הוה ְבת ֹּ֤תי א ָׁת ְָ֙ך ָ֣עיר נֶ ֱח ֶ ָ֔ר ֶבת ֶכ ָׁע ָ֖רים ֲא ֶ ָ֣
ס ָ֣ 19כי ֹּ֤כה ָׁא ַמ ָ֙ר ֲאד ָׁנָ֣י יְ ָ֔
ל־עָ֣ם
ת־י ְֹור ֵדי ַ֜בֹור ֶא ַ
הֹור ְדתיְך֩ ֶא ָ֙
ת־ת ָ֔הֹום וְ כ ָ֖סּוְך ַה ַ ֵ֥מים ָׁה ַר ֵּֽבים׃  20וְ ַ
ְב ַה ֲע ֹּ֤לֹות ָׁע ַ ָ֙לי ְָ֙ך ֶא ְ
עֹול ָ֙ם ֶאת־יָ֣ ְֹור ֵדי ָ֔בֹור ְל ַ ָ֖מ ַען ָ֣לא ֵת ֵ ֹ֑שבי
ַ֠הֹוש ְבתיְך ְב ֶָ֙א ֶרץ ַת ְחתיַ֜ ֹות ָׁכ ֳח ָׁר ֹּ֤בֹות ֵ ֵּֽמ ָׁ
עֹולם ְו ַ
ָ֗ ָׁ
עֹולם
עֹוד ְל ָ֔ ָׁ
ינְֵּ֖ך ּוֵּֽ ְתב ְק ָ֗שי וְ ֵּֽלא־ת ָׁמ ְצ ֵ֥אי ָ֙
וְ נָׁ ַת ֵ֥תי ְצ ָ֖בי ְב ֶ ֵ֥א ֶרץ ַח ֵּֽיים׃ ַ 21ב ָׁל ֵ֥הֹות ֶא ְת ֵ ָ֖נְֵּ֖ך וְ ֵא ֵ ֹ֑
הֹוה׃ ס
נְ ָ֖אם ֲאד ָׁנֵ֥י יְ ֵּֽ
ל־צר ק ָׁינֵּֽה׃  3וְ ָׁא ַמ ְר ָׁ ָ֣ת
ן־א ָׁ ָ֔דם ָׁ ֵ֥שא ַע ָ֖
אמר׃  2וְ ַא ָׁ ָ֣תה ֶב ָׁ
הוָ֖ה ֵא ַ ֵ֥לי ֵל ֵּֽ
 27:1וַ יְ ֵ֥הי ְד ַבר־יְ ָׁ
בֹואת ָָׁ֔ים ר ָ֙ ֶכ ֶל ָ֙ת ָׁ ֵּֽה ַע ָ֔מים ֶאל־איָ֖ים ַר ֹ֑בים ֹּ֤כה ָׁא ַמ ָ֙ר
ל־מ ָ֣
[הי ֶָ֙ש ֶב ָ֙ת] ַע ְ
(הי ַש ְבתי) ַ
ְל ָ֗צֹור ַ

בּולֹ֑יְך ב ֕ ַניְך ָׁכ ְל ָ֖לּו יָׁ ְפ ֵ ֵּֽיְֵּ֖ך׃
הוה ֕צֹור ַ ָ֣א ְת ָׁא ַָ֔מ ְר ְת ֲאנָ֖י ְכ ֵ֥ל ַילת ֵּֽיפי׃ ְ 4ב ֵלֵ֥ב יַ ָ֖מים ּגְ ָׁ
ֲאד ָׁנָ֣י יְ ָ֔
נֹון ָׁל ָׁ ָ֔קחּו ַל ֲע ֵ֥שֹות ָ֖ת ֶרן ָׁע ָׁ ֵּֽליְך׃
ל־לח ָׁ ֹ֑תים ֶ ֹּ֤א ֶרז מ ְל ָׁב ָ֙
יר ָׁ ָ֣בנּו ָ֔ ָׁלְך ֵ ָ֖את ָׁכ ֵּֽ
רֹושים מ ְשנ ָ֙
ְב ֹּ֤

5

6

ת־אש ָ֔רים ֵמא ֵיָ֖י (כתים) [כתיֵּֽים]׃
שּו־שן ַב ֲ
ֵ ָ֙
שֹוטיְך ַק ְר ֵ ֹּ֤שְך ָׁ ֵּֽע
ים מ ָָׁ֔ב ָׁשן ָׁע ָ֖שּו מ ָׁ ֹ֑
ַאלֹונ ָ֙

7

ישה
ש־בר ְק ָׁ ֹּ֤מה ממ ְצ ַ ָ֙רי ָ֙ם ָׁה ָׁיָ֣ה מ ְפ ָׁר ֵָ֔שְך ל ְהיֵ֥ ֹות ָׁלְָ֖ך ְל ֵנֹ֑ס ְת ֵכ ִֶ֧לת וְ ַא ְרּגָׁ ָׁ ִ֛מן ֵמא ֵיֵ֥י ֱאל ָׁ ָ֖
ֵש ְ
צֹור ָׁ ָ֣היּו ָָׁ֔בְך ֵ ָ֖ה ָׁמה ח ְב ָׁ ֵּֽליְך׃
ידֹון וְ ַא ְר ַָ֔וד ָׁהיֵ֥ ּו ָׁש ָ֖טים ָׁלְֹ֑ך ֲח ָׁכ ַ ֹּ֤מיְך ָ֙
ָׁה ָׁיֵ֥ה ְמ ַכ ֵ ֵּֽסְך׃  8י ְש ֵ ֹּ֤בי צ ָ֙

9

יה ָ֙ם ָׁ ָ֣היּו ָָׁ֔בְך ַל ֲע ָ֖רב
ּומ ָׁ ֵּֽל ֵח ֶ
ל־א ָ֙ניֹות ַה ָׁיֹּ֤ם ַ
יה ָׁ ָ֣היּו ָָׁ֔בְך ַמ ֲחזי ֵ ֵָ֖קי ב ְד ֵ ֵֹ֑קְך ָׁכ ֳ
ז ְקנֵָ֙ י גְ ַ ֹּ֤בל וַ ֲח ָׁכ ֶָ֙מ ָָׁ֙
לּו־בְך ֵ ָ֖ה ָׁמה
כֹוב ָ֙ע ת ָָׁ֔
ּופּוט ָׁהיָ֣ ּו ְב ֵח ָ֔ ֵילְך ַאנְ ֵ ָ֖שי מ ְל ַח ְמ ֵ ֹ֑תְך ָׁמ ֵ ֹּ֤גֵּ֖ן וְ ַ
ָ֙
ַמ ֲע ָׁר ֵ ֵּֽבְך׃ ָׁ 10פ ַ ָ֙רס וְ ֹּ֤לּוד
ֹותיְך ָׁהיֹ֑ ּו
ל־חֹומֹותי ְָ֙ך ָׁס ָ֔ביב וְ גַָ֙ ָׁמ ָ֔דים ְבמגְ ְדל ַ ָ֖
ַָ֙
נָׁ ְתנֵ֥ ּו ֲה ָׁד ֵ ֵּֽרְך׃ ְ 11ב ֵנִ֧י ַא ְרַוָ֣ד וְ ֵח ָ֗ ֵילְך ַע
ל־חֹומֹותי ְָ֙ך ָׁס ָ֔ביב ֵ ָ֖ה ָׁמה ָׁכ ְל ֵ֥לּו יָׁ ְפ ֵ ֵּֽיְֵּ֖ך׃ ַ 12ת ְר ֵ֥שיש ס ַח ְר ֵ ָ֖תְך ֵמ ָ֣רב ָׁכל־
ַָ֙
יהם ת ֹּ֤לּו ַע
ש ְל ֵט ֶ֞
בֹונֵֵּּֽ֖יְך׃  13יָׁ ָׁ ֹּ֤וֵּ֖ן ת ַבלָ֙ וָׁ ֶָ֔מ ֶשְך ֵ ָ֖ה ָׁמה ֵּֽר ְכ ָׁלֹ֑יְך ְב ֶנ ֶֹּ֤פש
עֹופ ֶרת נָׁ ְתנָ֖ ּו עזְ ָׁ
ֹ֑הֹון ְב ֶכ ֶֹּ֤סף ַב ְרזֶ לָ֙ ְב ָ֣דיל וְ ָ֔ ֶ
ּופ ָׁר ָ֔דים נָׁ ְתנָ֖ ּו
ים ְ
ּופ ָׁרש ָ֙
סּוסים ָׁ ֵּֽ
ּוכ ֵלָ֣י נְ ָ֔ח ֶשת נָׁ ְתנָ֖ ּו ַמ ֲע ָׁר ֵ ֵּֽבְך׃  14מ ֵ ָ֖בית תֹוגַ ְר ָׁ ֹ֑מה ֹּ֤
ָׁא ָׁד ָ֙ם ְ
הֹובנים) [וְ ָׁה ְב ָ֔נים]
שן (וְ ְ
בֹונֵֵּּֽ֖יְך׃ ְ 15ב ֵנֹּ֤י ְד ָׁ ָ֙דן ֵּֽר ְכ ָ֔ ַליְך איֵ֥ים ַר ָ֖בים ְסח ַ ָ֣רת יָׁ ֵ ֹ֑דְך ַק ְרנֵ֥ ֹות ֵ ָ֙
עזְ ָׁ
אמת
ּובּוץ וְ ָׁר ָ֣
ָ֙
ֵה ָ֖שיבּו ֶא ְש ָׁכ ֵ ֵּֽרְך׃ ֲ 16א ָׁ ֵ֥רם ס ַח ְר ֵ ָ֖תְך ֵמ ָ֣רב ַמ ֲע ָׁ ֹ֑שיְך ְַ֠בנ ֶפְך ַא ְרּגָׁ ָָׁ֙מן וְ ר ְק ָׁ ֹּ֤מה
ּופנַָ֙ ג
הּוד ָ֙ה וְ ֶ ָ֣א ֶרץ י ְש ָׁר ֵָ֔אל ֵ ָ֖ה ָׁמה ר ְכ ָׁלֹ֑יְך ְבח ֵ ָ֣טי ַ֠מנית ַ
בֹונֵֵּּֽ֖יְך׃  17יְ ָׁ
וְ ַכ ְד ָ֔כד נָׁ ְתנָ֖ ּו ְבעזְ ָׁ

ל־הֹון ְב ֵיֵ֥ין
מן וָׁ ָ֔צרי נָׁ ְתנָ֖ ּו ַמ ֲע ָׁר ֵ ֵּֽבְך׃ ַ 18ד ֶ ִ֧מ ֶשק ס ַח ְר ֵ ִ֛תְך ְב ֵ֥רב ַמ ֲע ַ ָ֖שיְך ֵמ ָ֣רב ָׁכ ֹ֑
ְּוד ַ ֹּ֤בש וָׁ ֶָ֙ש ֶ ָ֙
שֹות ק ָׁ ָ֣דה וְ ָׁק ָ֔ ֶנה
בֹונֵּ֖יְך נָׁ ָׁ ֹ֑תנּו ַב ְר ֶזֹּ֤ל ָׁע ָ֙
אּוזל ְבעזְ ַ ָ֖
ֶח ְל ָ֖בֹון וְ ֶ ֵ֥צ ֶמר ָׁ ֵּֽצ ַחר׃  19וְ ָׁ ֹּ֤דן וְ יָׁ וָׁ ָ֙ן ְמ ָָׁ֔
יאי ֵק ָׁ ָ֔דר ֵ ָ֖ה ָׁמה
י־ח ֶפש ְלר ְכ ָׁ ֵּֽבה׃ ֲ 21ע ַר ָ֙ב וְ ָׁכל־נְ ש ֵ ָ֣
ְב ַמ ֲע ָׁר ֵ ָ֖בְך ָׁה ָׁיֵּֽה׃ ְ 20ד ָׁ ָ֙דן ֵּֽר ַכ ְל ֵָ֔תְך ְבבגְ ֵד ָ֖
תּודים ָׁ ָ֖בם ס ֲח ָׁ ֵּֽריְך׃  22ר ְכ ֵלֹּ֤י ְש ָׁב ָ֙א וְ ַר ְע ָָׁ֔מה ֵ ָ֖ה ָׁמה ר ְכ ָׁלֹ֑יְך
ים וְ ַע ָ֔
ס ֲח ֵ ָ֣רי יָׁ ֵ ֹ֑דְך ְב ָׁכ ֹּ֤רים וְ ֵאיל ָ֙
בֹונֵֵּּֽ֖יְך׃ ָׁ 23ח ָׁ ֹּ֤רן וְ ַכנֵ ָ֙ה וָׁ ָ֔ ֶע ֶדן ר ְכ ֵלָ֖י
ל־א ֶבן יְ ָׁק ָׁר ָ֙ה וְ זָׁ ָָׁ֔הב נָׁ ְתנָ֖ ּו עזְ ָׁ
ּוב ָׁכ ֶ ֹּ֤
ל־ב ֶשם ְ
ְב ָ֙ראש ָׁכ ַ֜
ּובגנְ ֵזָ֖י
לֹומי ְת ֵכ ֶָ֣לת וְ ר ְק ָָׁ֔מה ְ
ְש ָׁ ֹ֑בא ַא ָ֖שּור כ ְל ַ ֵ֥מד ר ַכ ְל ֵ ֵּֽתְך׃ ֹּ֤ ֵ 24ה ָׁמה ר ְכ ַ ָ֙לי ְָ֙ך ְב ַמ ְכל ָ֔לים בגְ ֵ ָ֙
רֹותיְך ַמ ֲע ָׁר ֵ ֹ֑בְך
ְבר ֹ֑מים ַב ֲח ָׁב ִ֧לים ֲחב ִ֛שים וַ ֲארזָ֖ים ְב ַמ ְרכ ְל ֵ ֵּֽתְך׃ ֳ 25אניָ֣ ֹות ַת ְר ָ֔שיש ָׁש ַ ָ֖
יאּוְך ַה ָׁש ָ֖טים א ָׁ ֹ֑תְך ִּ֚ר ַּוח
ים ֱהב ָ֔
וַ ת ָׁמ ְל ִ֧אי ַ ֵּֽות ְכ ְב ִ֛די ְמ ָ֖אד ְב ֵ ֵ֥לב־יַ ֵּֽמים׃ ְ 26ב ַ ֹּ֤מים ַרב ָ֙
בֹוניְך ַמ ֲע ָׁר ֵ֕בְך ַמ ָׁל ַ ָ֖חיְך וְ ח ְב ָׁלֹ֑יְך ַמ ֲחזי ֵ ֵָ֣קי ב ְד ֵ ֵָ֣קך
ַה ָּׁק ָ֔דים ְש ָׁב ֵ ָ֖רְך ְב ֵלֵ֥ב יַ ֵּֽמים׃  27הֹונֵ ְָ֙ך וְ עזְ ַָ֔
תֹוכְך י ְפ ָ֙לּו ְב ֵלָ֣ב
שר ְב ֵָ֔
ל־ק ָׁה ֵל ְָ֙ך ֲא ֶ ָ֣
ּוב ָׁכ ְ
ר־בְך ְ
ל־אנְ ֵָ֙שי מ ְל ַח ְמ ֵַ֜תְך ֲא ֶש ָָׁ֗
ְ ֵּֽוע ְר ֵבָ֣י ַ֠ ַמ ֲע ָׁר ֵבְך וְ ָׁכ ַ
יהם
ֹות ֶָ֗
יַ ָ֔מים ְביָ֖ ֹום ַמ ַפ ְל ֵ ֵּֽתְך׃ ְ 28ל ָ֖קֹול זַ ֲע ַ ֵָ֣קת ח ְב ָׁ ֹ֑ליְך י ְר ֲע ָ֖שּו מגְ ר ֵּֽשֹות׃ ֵּֽ ְ 29וֵּ֖יָׁ ְר ֞דּו ֵמ ָׁאניֵּֽ ֵ
קֹולם
ל־ה ָׁ ָ֖א ֶרץ יַ ֲע ֵּֽמדּו׃  30וְ ה ְש ֹּ֤מיעּו ָׁע ַ ָ֙לי ְָ֙ך ְב ָ֔ ָׁ
שי ָׁמ ָ֔שֹוט ַמ ָׁל ֕חים ָ֖כל ח ְב ֵלָ֣י ַה ָׁיֹ֑ם ֶא ָׁ
ִּ֚כל ת ְפ ֵ ָ֣
יהם ָׁב ֵ ָ֖א ֶפר י ְת ַפ ָׁ ֵּֽלשּו׃  31וְ ה ְק ֹּ֤ריחּו ֵא ַ ָ֙לי ְָ֙ך ָׁק ְר ָָׁ֔חה
אש ֶָ֔
ל־ר ֵ
וְ יזְ ֲע ָ֖קּו ָׁמ ָׁ ֹ֑רה וְ יַ ֲע ֹּ֤לּו ָׁ ֵּֽע ָׁפ ָ֙ר ַע ָׁ ָ֣
יה ָ֙ם ק ָ֔ ָׁינה וְ קֹונְ נָ֖ ּו
ר־נ ֶָ֖פש מ ְס ֵ ֵ֥פד ָׁ ֵּֽמר׃  32וְ נָׁ ְש ָ֙אּו ֵא ַלֹּ֤יְך ְבנ ֶ
ּוב ֵ֥כּו ֵא ַלִ֛יְך ְב ַמ ֶ
וְ ָׁחגְ ָ֖רּו ַש ֹּ֑קים ָׁ

ָׁע ָׁלֹ֑יְך ָ֣מי ְכ ָ֔צֹור ְכד ָׁ ָ֖מה ְב ֵ֥תֹוְך ַה ָׁיֵּֽם׃ ְ 33ב ֵצֹּ֤את עזְ בֹונַָ֙ י ְָ֙ך מיַ ָ֔מים ה ְש ַ ָ֖ב ַע ְת ַע ָ֣מים ַר ֹ֑בים
י־מים
י־א ֶרץ׃ ֵ 34עִ֛ת נ ְש ֶ ֵ֥ב ֶרת מיַ ָ֖מים ְב ַ ֵּֽמ ֲע ַמ ֵּק ָׁ ֹ֑
ּומ ֲע ָׁר ַָ֔ביְך ֶה ֱע ַ ָ֖ש ְר ְת ַמ ְל ֵכ ָׁ ֵּֽ
ְב ֹּ֤רב הֹונַָ֙ י ְָ֙ך ַ ָ֣
יה ָ֙ם ָׁ ָ֣ש ֲערּו
ּומ ְל ֵכ ֶ
תֹוכְך נָׁ ָׁ ֵּֽפלּו׃ ִּ֚ 35כל י ְש ֵבָ֣י ָׁהא ָ֔יים ָׁש ְמ ָ֖מּו ָׁע ָׁלֹ֑יְך ַ
ל־ק ָׁה ֵלְָ֖ך ְב ֵ ֵ֥
ַמ ֲע ָׁר ֵ ֵ֥בְך וְ ָׁכ ְ
ד־עֹולם׃ ס
ָׁ ֵּֽ
ינְֵּ֖ך ַע
ים ָׁ ָ֣ב ַע ָ֔מים ָׁש ְר ָ֖קּו ָׁע ָׁלֹ֑יְך ַב ָׁל ָ֣הֹות ָׁה ָ֔יית וְ ֵא ֵ ָ֖
ַָ֔ש ַער ָׁר ֲע ָ֖מּו ָׁפ ֵּֽנים׃ ֵּֽ 36ס ֲחר ָ֙

