
Ezekiel 29:1  WTT   ָּׁש ים עָּׁ ֵ֥ נ  שְׁ י בִׂ ִ֕ רִׂ ֲעשִׂ ית בָּׁ ִ֔ ירִׂ ֲעשִׂ ֙ה הָּׁ נָּׁ שָּׁ הוָּׁ ה בַּ ר־יְׁ בַּ ֵ֥ה דְׁ יָּׁ ֶדש הָּׁ ח ֹ֑ ר לַּ

ר׃ אמ ֹֽ י ל  ֵ֥ לַּ ם   2א  יִׂ רַּ  צְׁ ל־מִׂ עַּ יו וְׁ לִָּׁ֔ א עָּׁ ִׂ֣ ב  נָּׁ הִׂ ם וְׁ יִׂ ֹ֑ רָּׁ צְׁ ֶלְך מִׂ ה ֶמִׂ֣ ע   רְׁ ל־פַּ יָך עַּ ֶנִ֔ ים פָּׁ ִׂ֣ ם שִׂ ִ֕ דָּׁ ֶבן־אָּׁ

ּה׃ ֹֽ לָּׁ צְׁ   3כֻּ ֶלְך־מִׂ ה ֶמֹֽ ע ִׂ֣ רְׁ יָ֙ך פַּ ֶל֙ י עָּׁ ִ֤ נִׂ נְׁ ה הִׂ הוִִׂ֗ ִׂ֣י יְׁ ר׀ ֲאד נָּׁ ִׂ֣ מַּ ה־אָּׁ תָָּּׁ֜ כ ֹֽ רְׁ מַּ אָּׁ ר וְׁ ב ֙ י֙ם דַּ נִׂ תַּ ם הַּ יִׂ ִ֔ רַּ

י׃ נִׂ ֹֽ יתִׂ י ֲעשִׂ ֵ֥ ֲאנִׂ י וַּ א רִׂ  י יְׁ ֵ֥ ר לִׂ ַ֛ מַּ ר אָּׁ יו ֲאֶשֵ֥ ֹ֑ א רָּׁ ֹוְך יְׁ תִׂ֣ ץ בְׁ ר ב   ֹול הָּׁ דִ֔ גָּׁ ים(   4הַּ יִׂ חִׂ י )חַּ ִ֤ תִׂ תַּ נָּׁ וְׁ

יָך וְׁ  א ֶרִ֔ ֹוְך יְׁ תִׂ֣ יָ֙ך מִׂ יתִׂ֙ ֲעלִׂ הַּ יָך וְׁ ש ֶתֹ֑ קְׁ שְׁ קַּ יָך בְׁ א ֶר  ת־יְׁ גַּ י דְׁ ֵ֥ תִׂ קְׁ בַּ דְׁ הִׂ יָך וְׁ ֶיִ֔ חָּׁ לְׁ י֙ם[ בִׂ חִׂ ֙ת ]חַּ א 

ק׃ ֹֽ בָּׁ דְׁ יָך תִׂ ש ֶת  קְׁ שְׁ קַּ יָך בְׁ א ֶרִ֔ ִׂ֣ת יְׁ גַּ ל־דְׁ ִׂ֣ת   5כָּׁ גַּ ל־דְׁ ֙ת כָּׁ א  ָ֙ך וְׁ ה אֹותְׁ רָּׁ בִָּׁ֗ דְׁ מִׂ יָך הַּ ִׂ֣ תִׂ שְׁ טַּ ּונְׁ

ם  יִׂ מַּ  שָּׁ ֹוף הַּ עֵ֥ ֶרץ ּולְׁ ַ֛ אָּׁ ֵ֥ת הָּׁ יַּ חַּ ץ לְׁ ֹ֑ ב  קָּׁ א תִׂ ל ִׂ֣ ף וְׁ ס   אָּׁ א ת  ֹול ל ֵ֥ פִ֔ ֶד֙ה תִׂ שָּׁ ִ֤י הַּ נ  ל־פְׁ יָך עַּ א ֶרִ֔ יְׁ

אָּׁ  יָך לְׁ ֵ֥ תִׂ תַּ ה׃נְׁ ֹֽ לָּׁ ֶנ ה   6כְׁ ֶנת קָּׁ ֶעֵ֥ שְׁ ם מִׂ ַ֛ ן ֱהיֹותָּׁ ַ֧עַּ ֹ֑ה יַּ הוָּׁ י יְׁ ִׂ֣ י ֲאנִׂ ם כִׂ  יִׂ ִ֔ רַּ צְׁ י מִׂ ִׂ֣ ב  ל־י שְׁ עּ֙ו כָּׁ ָֽדְׁ ֹֽ יָּׁ וְׁ

ל׃ ֹֽ א  רָּׁ שְׁ ית יִׂ ֵ֥ ב  ף   7לְׁ ֹ֑ ת  ל־כָּׁ ם כָּׁ ֶה  ֵ֥ לָּׁ תָּׁ עְׁ קַּ ֹוץ ּובָּׁ רִ֔ ֙ף[ ת  כַּ ָך( ]בַּ פְׁ כַּ ָךִ֤ )בַּ ם בְׁ ֙ שָּׁ פְׁ תָּׁ בְׁ

הַּ  ר וְׁ ב ִ֔ שָּׁ יָ֙ך תִׂ ֶל֙ ִ֤ם עָּׁ ֲענָּׁ שָּׁ ֹֽ הִׂ ם׃ סּובְׁ ָֽיִׂ ֹֽ נָּׁ תְׁ ל־מָּׁ ם כָּׁ ֶה  ֵ֥ לָּׁ תָּׁ דְׁ ה   8ֲעמַּ הוִִׂ֔ ִׂ֣י יְׁ ֙ר ֲאד נָּׁ מַּ ה אָּׁ ן כ ִ֤ כ ִ֗ לָּׁ

ה׃ ֹֽ מָּׁ ה  ם ּובְׁ ֵ֥ דָּׁ ְך אָּׁ מ   י מִׂ ֵ֥ תִׂ רַּ כְׁ הִׂ ֶרב וְׁ ֹ֑ ְך חָּׁ יִׂ לַּ  יא עָּׁ ֵ֥ בִׂ י מ  ַ֛ נִׂ נְׁ ה   9הִׂ ִׂ֣ מָּׁ מָּׁ שְׁ ֙ם לִׂ יִׂ ֙ רַּ צְׁ ֶרץ־מִׂ ה ֶאֹֽ ִ֤ תָּׁ יְׁ הָּׁ וְׁ

ר יְׁ  ַ֛ מַּ ן אָּׁ ַ֧עַּ ֹ֑ה יַּ הוָּׁ י יְׁ ִׂ֣ י־ֲאנִׂ ֹֽ ּו כִׂ ע  דְׁ יָּׁ ה וְׁ בִָּׁ֔ רְׁ חָּׁ י׃וְׁ יתִׂ ֹֽ שִׂ י עָּׁ ֵ֥ ֲאנִׂ י וַּ ר לִׂ  ֶאל־  10א ֵ֥ יָך וְׁ ֶל  י א  ֵ֥ נִׂ נְׁ ן הִׂ ַ֛ כ  לָּׁ

ּול  בֵ֥ ד־גְׁ עַּ נ  ה וְׁ ו  ל סְׁ ד ֵ֥ גְׁ מִׂ ה מִׂ מִָּׁ֔ מָּׁ ֶרב שְׁ בֹו֙ת ח ִׂ֣ רְׁ חָּׁ ם לְׁ יִׂ ִ֗ רַּ צְׁ ֶרץ מִׂ י ֶאת־ֶאִׂ֣ תִִּׂ֞ תַּ נָּׁ יָך וְׁ א ֶרֹ֑ יְׁ

ּוש׃ ֹ֑   11כֹֽ ר־בָּׁ ֲעבָּׁ א תַּ ה ל ִׂ֣ מָּׁ  ה  ֶגל בְׁ ֶרֵ֥ ם וְׁ ִ֔ דָּׁ ֶגל אָּׁ ּ֙ה ֶרִׂ֣ ר־בָּׁ ֲעבָּׁ א תַּ ים ל ִ֤ ֵ֥ עִׂ בָּׁ רְׁ ב אַּ ש   א ת  ל ֵ֥ ּה וְׁ



ה׃ ֹֽ נָּׁ ים   12שָּׁ ִ֤ רִׂ ֙תֹוְך עָּׁ יהָּׁ֙ בְׁ ֶר֙ עָּׁ ֹות וְׁ מִ֗ שַּ ֹות נְׁ צִׂ֣ ֹוְך׀ ֲארָּׁ תִׂ֣ ה בְׁ מָָּּׁ֜ מָּׁ ם שְׁ יִׂ ֙ רַּ צְׁ י ֶאת־ֶאֶר֩ץ מִׂ ִׂ֣ תִׂ תַּ נָּׁ וְׁ

ָֽז   ֹֽ ם וְׁ גֹויִִׂ֔ ֙ם בַּ יִׂ ֙ רַּ צְׁ י ֶאת־מִׂ ִ֤ צ תִׂ ֲהפִׂ ֹ֑ה וַּ נָּׁ ים שָּׁ עִׂ  בָּׁ רְׁ ה אַּ מִָּׁ֔ מָּׁ ִׂ֣יןָּׁ שְׁ ֶי הְׁ ֹֽ בֹו֙ת תִׂ ֳחרָּׁ ֹֽ ים מָּׁ יתִׂ  רִׂ

ֹות׃ פ צֹֽ ֲארָּׁ ן־  13בָּׁ ם מִׂ יִׂ ִ֔ רַּ צְׁ ץ ֶאת־מִׂ ִׂ֣ ב  ֙ה ֲאקַּ נָּׁ ים שָּׁ ִ֤ עִׂ בָּׁ רְׁ ץ אַּ ִּ֞ ק  ה מִׂ ֹ֑ הוִׂ ִׂ֣י יְׁ ר ֲאד נָּׁ מַּ  ה אָּׁ י כ ֵ֥ ַ֛ כִׂ

ה׃ מָּׁ ֹֽ צּו שָּׁ פ ֵ֥ ים ֲאֶשר־נָּׁ מִׂ  עַּ ֹוס   14הָּׁ רִ֔ תְׁ ֶרץ פַּ ֙ם ֶאִׂ֣ י א תָּׁ ִ֤ ב תִׂ ֲהשִׂ ם וַּ יִׂ ִ֔ רַּ צְׁ ּות מִׂ בִׂ֣ ֙י ֶאת־שְׁ תִׂ בְׁ שַּ וְׁ

ּורָּׁ  כֹֽ ֶרץ מְׁ ל־ֶא  ה׃עַּ ֹֽ לָּׁ פָּׁ ה שְׁ ֵ֥ כָּׁ לָּׁ מְׁ ם מַּ יּו שָּׁ  ֵ֥ הָּׁ ם וְׁ ֹ֑ א־  15תָּׁ ל ֹֽ ה וְׁ לִָּׁ֔ פָּׁ ֶיִׂ֣ה שְׁ הְׁ כֹו֙ת תִׂ לָּׁ מְׁ מַּ ן־הַּ מִׂ

ם׃ ֹֽ גֹויִׂ ֹות בַּ דֵ֥ י רְׁ תִׂ  לְׁ בִׂ ים לְׁ תִִׂ֔ טְׁ עַּ מְׁ הִׂ֙ ֹ֑ם וְׁ גֹויִׂ ל־הַּ ֹוד עַּ א ע  ֵ֥ ש  נַּ תְׁ ית   16תִׂ ב ֙ ֶיה־עֹו֩ד לְׁ הְׁ ֹֽ א יִׂ ל ִׂ֣ וְׁ

פְׁ  ֹוִ֔ן בִׂ יר עָּׁ ִׂ֣ כִׂ זְׁ ֙ח מַּ טָּׁ בְׁ מִׂ ל לְׁ ִ֤ א  רָּׁ שְׁ ה׃ פיִׂ ֹֽ הוִׂ י יְׁ ֵ֥ י ֲאד נָּׁ י ֲאנִׂ  ֵ֥ ּו כִׂ עִ֔ ִָֽׂ֣דְׁ יָּׁ ם וְׁ יֶהֹ֑ ֲחר  ם אַּ י   17נֹותָּׁ  הִִׂ֗ יְׁ וַּ

ר׃ אמ ֹֽ י ל  ֵ֥ לַּ הוָּׁ ה א  ר־יְׁ בַּ ֵ֥ה דְׁ יָּׁ ֶדש הָּׁ ח ֹ֑ ד לַּ ִׂ֣ ֶאחָּׁ ֹון בְׁ אש  רִׂ ֹֽ ה בָּׁ נִָּׁ֔ ֙ע שָּׁ בַּ ֶש֙ ים וָּׁ ִ֤ רִׂ ֶעשְׁ ם   18בְׁ ִ֗ דָּׁ ֶבן־אָּׁ

ֹו ֲעב  ילָּ֜ יד ֶאת־ח  ֶבל ֶהֱעבִׂ֙ ֶלְך־בָָּּׁ֠ ר ֶמֹֽ ִׂ֣ ֶראצַּ דְׁ בּוכַּ ח נְׁ ִ֔ רָּׁ קְׁ אש מֻּ ל־ר ִׂ֣ ר כָּׁ ֙ה ֶאל־צ ִ֔ ד לָּׁ ה גְׁ ִ֤ דָּׁ

׃ ס יהָּׁ ֶלֹֽ ד עָּׁ ֵ֥ בַּ ה ֲאֶשר־עָּׁ ֲעב דָּׁ  ל־הָּׁ ר עַּ צ ִ֔ ילֹ֙ו מִׂ ח  ֹו ּולְׁ ה לִ֤ יָּׁ ר ל א־הָּׁ֙ כָּׁ שָּׁ ָּ֠ ה וְׁ ֹ֑ רּוטָּׁ ף מְׁ ת   ל־כָּׁ כָּׁ  וְׁ

ֶר  19 ל ֶאת־ֶאִׂ֣ ֶב  ֶלְך־בָּׁ ר ֶמֹֽ ֵ֥ ֶראצַּ דְׁ בּוכַּ נְׁ ן לִׂ ַ֛ י נ ת  ֵ֥ נִׂ נְׁ ה הִׂ הוִִׂ֔ ִׂ֣י יְׁ ֙ר ֲאד נָּׁ מַּ ה אָּׁ ן כ ִ֤ כ ִ֗ ם לָּׁ יִׂ ֹ֑ רָּׁ צְׁ ץ מִׂ

ֹו׃ ילֹֽ ח  ר לְׁ כָּׁ  ה שָּׁ ֵ֥ תָּׁ יְׁ הָּׁ ּה וְׁ זִָּׁ֔ ִׂ֣ז בִׂ זַּ ּ֙ה ּובָּׁ לָּׁ לָּׁ ל שְׁ ִ֤ לַּ שָּׁ ּה וְׁ א ֲהמ נָָּּׁ֜ ֙ שָּׁ נָּׁ ּה   20וְׁ ד בִָּׁ֔ בַּ ִׂ֣ תֹ֙ו ֲאֶשר־עָּׁ לָּׁ עֻּ פְׁ

ה׃ ס ֹֽ הוִׂ י יְׁ ֵ֥ ם ֲאד נָּׁ אֻּ  י נְׁ שּו לִִׂ֔ ִׂ֣ ם ֲאֶש֙ר עָּׁ יִׂ ֹ֑ רָּׁ צְׁ ֶרץ מִׂ ֹו ֶאת־ֶאִׂ֣ י ל  תִׂ ֵ֥ תַּ יחַּ   21נָּׁ ִ֤ מִׂ צְׁ ּוא אַּ הִ֗ ֹום הַּ יִׂ֣  בַּ

ה׃ פ ֹֽ הוָּׁ י יְׁ ֵ֥ י־ֲאנִׂ ּו כִׂ ע  דְׁ יָּׁ ם וְׁ ֹ֑ תֹוכָּׁ ה בְׁ ֹון־ֶפ  חֹֽ תְׁ ן פִׂ ֵ֥ ָךַ֛ ֶאת  ל ּולְׁ א ִ֔ רָּׁ שְׁ ית יִׂ ִׂ֣ ב  ֶרן֙ לְׁ  ֶק֙


