הוה
ירית ָּׁב ֲע ִׂש ִׂ ִ֕רי ִׂב ְׁשנֵ֥ים ָּׁע ָּׁשר ַּל ֹ֑ח ֶדש ָּׁה ָּׁיֵ֥ה ְׁד ַּבר־יְׁ ָּׁ
ַּ WTT Ezekiel 29:1ב ָּׁשנָּׁ ֙ה ָּׁה ֲע ִׂש ִׂ ִ֔
ל־מ ְׁצ ַּריִׂ ם
ל־פ ְׁרעה ֶ ִׂ֣מ ֶלְך ִׂמ ְׁצ ָּׁ ֹ֑ריִׂ ם וְׁ ִׂהנָּׁ בִׂ֣א ָּׁע ִ֔ ָּׁליו וְׁ ַּע ִׂ
ן־א ָּׁ ִ֕דם ִׂ ִׂ֣שים ָּׁפ ִֶ֔ניָך ַּע ַּ
אמר׃ ֶ 2ב ָּׁ
א ַּ ֵ֥לי ל ֹֽ
ים
ְך־מ ְׁצ ַּ ִ֔ריִׂ ם ַּה ַּתנִׂ ֙
הוה ִׂהנְׁ ִׂנִ֤י ָּׁע ֶ ֙ל ֙יָך ַּפ ְׁר ִׂ֣עה ֶ ֹֽמ ֶל ִׂ
ה־א ַּ ִׂ֣מר׀ ֲאד ָּׁנִׂ֣י יְׁ ִִׂ֗
ֻּכ ָּׁ ֹֽלּה׃ ַּ 3ד ֙בר וְׁ ָּׁא ַּמ ְׁר ָָּּׁ֜ת ֹֽכ ָּׁ
(ח ִׂחיִׂ ים)
יתנִׂ י׃  4וְׁ נָּׁ ַּת ִׂ ִ֤תי ַּ
ַּהגָּׁ ִ֔דֹול ָּׁהרבץ ְׁב ִׂ֣תֹוְך יְׁ א ָּׁ ֹ֑ריו ֲא ֶ ֵ֥שר ָּׁא ַּ ַ֛מר ִׂ ֵ֥לי יְׁ א ִׂרי וַּ ֲא ִׂ ֵ֥ני ֲע ִׂש ִׂ ֹֽ
ית ֙יָך ִׂמ ִׂ֣תֹוְך יְׁ א ֶ ִ֔ריָך וְׁ א ֙ת
ים] ִׂב ְׁל ָּׁח ִֶ֔ייָך וְׁ ִׂה ְׁד ַּב ְׁק ִׂ ֵ֥תי ְׁדגַּ ת־יְׁ א ֶריָך ְׁב ַּק ְׁש ְׁקש ֶ ֹ֑תיָך וְׁ ַּה ֲע ִׂל ִׂ֙
[ח ִׂח ֙
ַּ
ל־ד ַּגִׂ֣ת
אֹות ָ֙ך וְׁ א ֙ת ָּׁכ ְׁ
ל־ד ַּגִׂ֣ת יְׁ א ֶ ִ֔ריָך ְׁב ַּק ְׁש ְׁקש ֶתיָך ִׂת ְׁד ָּׁ ֹֽבק׃ ּ 5ונְׁ ַּט ְׁש ִׂ ִׂ֣תיָך ַּה ִׂמ ְׁד ִָּׁ֗ב ָּׁרה ְׁ
ָּׁכ ְׁ
ּול ֵ֥עֹוף ַּה ָּׁש ַּמיִׂ ם
ל־פנִ֤י ַּה ָּׁש ֶד ֙ה ִׂת ִ֔פֹול ֵ֥לא ת ָּׁאסף וְׁ ִׂ֣לא ִׂת ָּׁק ֹ֑בץ ְׁל ַּח ַּיֵ֥ת ָּׁה ָּׁ ַ֛א ֶרץ ְׁ
יְׁ א ֶ ִ֔ריָך ַּע ְׁ
יֹותם ִׂמ ְׁש ֶ ֵ֥ענֶ ת ָּׁק ֶנה
הוֹ֑ה ַּי ַַּ֧ען ֱה ָּׁ ַ֛
עּו ָּׁכל־י ְׁשבִׂ֣י ִׂמ ְׁצ ַּ ִ֔ריִׂ ם ִׂכי ֲא ִׂנִׂ֣י יְׁ ָּׁ
נְׁ ַּת ִׂ ֵ֥תיָך ְׁל ָּׁא ְׁכ ָּׁ ֹֽלה׃  6וְׁ ָּׁ ֹֽי ְָֽׁד ֙
ל־כ ֹ֑תף
ּוב ַּק ְׁע ָּׁ ֵ֥ת ָּׁל ֶהם ָּׁכ ָּׁ
[ב ַּכ ֙ף] ת ִ֔רֹוץ ָּׁ
(ב ַּכ ְׁפָך) ַּ
ְׁל ֵ֥בית יִׂ ְׁש ָּׁר ֹֽאל׃ ְׁ 7ב ָּׁת ְׁפ ָּׁ ֙שם ְׁבָךִ֤ ַּ
הוה
ל־מ ְׁת ָּׁנָֹֽֽיִׂ ם׃ ס ָּׁ 8ל ִ֗כן ִ֤כה ָּׁא ַּמ ֙ר ֲאד ָּׁנִׂ֣י יְׁ ִִׂ֔
ּוב ִׂ ֹֽה ָּׁש ֲע ָּׁנִ֤ם ָּׁע ֶ ֙ל ֙יָך ִׂת ָּׁש ִ֔בר וְׁ ַּה ֲע ַּמ ְׁד ָּׁ ֵ֥ת ָּׁל ֶהם ָּׁכ ָּׁ
ְׁ
ץ־מ ְׁצ ַּ ֙ריִׂ ֙ם ִׂל ְׁש ָּׁמ ָּׁ ִׂ֣מה
ּובה ָּׁ ֹֽמה׃  9וְׁ ָּׁהיְׁ ָּׁ ִ֤תה ֶ ֹֽא ֶר ִׂ
ִׂהנְׁ ִׂנַ֛י מ ִׂ ֵ֥ביא ָּׁע ַּליִׂ ְך ָּׁ ֹ֑ח ֶרב וְׁ ִׂה ְׁכ ַּר ִׂ ֵ֥תי ִׂממְך ָּׁא ָּׁ ֵ֥דם ְׁ
יתי׃ ָּׁ 10לכַ֛ן ִׂהנְׁ ִׂ ֵ֥ני א ֶליָך וְׁ ֶאל־
הוֹ֑ה ַּי ַַּ֧ען ָּׁא ַּ ַ֛מר יְׁ ֵ֥אר ִׂלי וַּ ֲא ִׂ ֵ֥ני ָּׁע ִׂ ֹֽש ִׂ
י־א ִׂנִׂ֣י יְׁ ָּׁ
וְׁ ָּׁח ְׁר ִָּׁ֔בה וְׁ יָּׁ ְׁדעּו ִׂ ֹֽכ ֲ
בֹות ִׂ֣ח ֶרב ְׁש ָּׁמ ִָּׁ֔מה ִׂמ ִׂמגְׁ ֵ֥דל ְׁסונה וְׁ ַּעד־גְׁ ֵ֥בּול
ת־א ֶרץ ִׂמ ְׁצ ַּ ִ֗ריִׂ ם ְׁל ָּׁח ְׁר ֙
יְׁ א ֶ ֹ֑ריָך וְׁ נָּׁ ַּת ִִּׂ֞תי ֶא ֶ ִׂ֣
ר־בּה וְׁ ֵ֥לא תשב ַּא ְׁר ָּׁב ִׂ ֵ֥עים
ר־ב ּ֙ה ֶ ִׂ֣רגֶ ל ָּׁא ָּׁ ִ֔דם וְׁ ֶ ֵ֥רגֶ ל ְׁבה ָּׁמה ִׂ֣לא ַּת ֲע ָּׁב ָּׁ ֹ֑
ֹֽכּוש׃ ִ֤ 11לא ַּת ֲע ָּׁב ָּׁ

יה ְׁב ֙תֹוְך ָּׁע ִׂ ִ֤רים
ת־א ֶרץ֩ ִׂמ ְׁצ ַּ ֙ריִׂ ם ְׁש ָּׁמ ָָּּׁ֜מה ְׁב ִׂ֣תֹוְך׀ ֲא ָּׁר ִׂ֣צֹות נְׁ ַּש ִ֗מֹות וְׁ ָּׁע ֶ ֙ר ָּׁ֙
ָּׁש ָּׁנֹֽה׃  12וְׁ נָּׁ ַּת ִׂ ִׂ֣תי ֶא ֶ
גֹוים ְׁ ֹֽוָֽז ִׂר ִׂיתים
ת־מ ְׁצ ַּ ֙ריִׂ ֙ם ַּב ִִׂ֔
בֹות ִׂ ֹֽת ְׁה ֶי ִׂ֣ין ָּׁ ְׁש ָּׁמ ִָּׁ֔מה ַּא ְׁר ָּׁב ִׂעים ָּׁש ָּׁנֹ֑ה וַּ ֲה ִׂפצ ִׂ ִ֤תי ֶא ִׂ
ָּׁ ֹֽמ ֳח ָּׁר ֙
ת־מ ְׁצ ַּ ִ֔ריִׂ ם ִׂמן־
הוֹ֑ה ִׂמ ִּ֞קץ ַּא ְׁר ָּׁב ִׂ ִ֤עים ָּׁשנָּׁ ֙ה ֲא ַּקבִׂ֣ץ ֶא ִׂ
ָּׁב ֲא ָּׁר ֹֽצֹות׃ פ ַ֛ ִׂ 13כי ֵ֥כה ָּׁא ַּמר ֲאד ָּׁנִׂ֣י יְׁ ִׂ
ת־ש ִׂ֣בּות ִׂמ ְׁצ ַּ ִ֔ריִׂ ם וַּ ֲה ִׂשב ִׂ ִ֤תי א ָּׁת ֙ם ֶ ִׂ֣א ֶרץ ַּפ ְׁת ִ֔רֹוס
תי ֶא ְׁ
ָּׁה ַּע ִׂמים ֲא ֶשר־נָּׁ ֵ֥פצּו ָּׁ ֹֽש ָּׁמה׃  14וְׁ ַּש ְׁב ִׂ ֙
כֹות ִׂת ְׁה ֶי ִׂ֣ה ְׁש ָּׁפ ִ֔ ָּׁלה וְׁ ֹֽלא־
ן־ה ַּמ ְׁמ ָּׁל ֙
ל־א ֶרץ ְׁמ ֹֽכ ָּּׁור ָּׁ ֹ֑תם וְׁ ָּׁ ֵ֥היּו ָּׁשם ַּמ ְׁמ ָּׁל ָּׁ ֵ֥כה ְׁש ָּׁפ ָּׁ ֹֽלה׃ ִׂ 15מ ַּ
ַּע ֶ
גֹויֹ֑ם וְׁ ִׂ֙ה ְׁמ ַּע ְׁט ִִׂ֔תים ְׁל ִׂב ְׁל ִׂתי ְׁר ֵ֥דֹות ַּבגֹויִׂ ֹֽם׃  16וְׁ ִׂ֣לא יִׂ ְֹֽׁהיֶ ה־עֹוד֩ ְׁל ֙בית
ל־ה ִׂ
ִׂת ְׁתנַּ ֵ֥שא עֹוד ַּע ַּ
הוה׃ פ  17וַּ יְׁ ִִׂ֗הי
יהם וְׁ ָּׁיִׂ֣ ְָֽׁד ִ֔עּו ִׂ ֵ֥כי ֲא ִׂני ֲאד ָּׁנֵ֥י יְׁ ִׂ ֹֽ
נֹותם ַּא ֲחר ֶ ֹ֑
יִׂ ְׁש ָּׁר ִ֤אל ְׁל ִׂמ ְׁב ָּׁט ֙ח ַּמזְׁ ִׂ ִׂ֣כיר ָּׁעֹוִ֔ן ִׂב ְׁפ ָּׁ
ן־א ָּׁ ִ֗דם
אמר׃ ֶ 18ב ָּׁ
הוה א ַּ ֵ֥לי ל ֹֽ
ְׁב ֶע ְׁש ִׂ ִ֤רים וָּׁ ֶ֙ש ַּב ֙ע ָּׁש ִָּׁ֔נה ָּׁ ֹֽב ִׂראשֹון ְׁב ֶא ָּׁ ִׂ֣חד ַּל ֹ֑ח ֶדש ָּׁה ָּׁיֵ֥ה ְׁד ַּבר־יְׁ ָּׁ
ל־ראש ֻּמ ְׁק ָּׁ ִ֔רח
ל־צר ָּׁכ ִׂ֣
ְך־ב ֶבל ֶה ֱע ִׂ֙ביד ֶאת־ח ָּ֜ילֹו ֲעב ָּׁ ִ֤דה גְׁ ד ָּׁל ֙ה ֶא ִ֔
אצִׂ֣ר ֶ ֹֽמ ֶל ָָּּׁ֠
בּוכ ְׁד ֶר ַּ
נְׁ ַּ
יה׃ ס
ר־ע ַּ ֵ֥בד ָּׁע ֶ ֹֽל ָּׁ
ל־ה ֲעב ָּׁדה ֲא ֶש ָּׁ
ילֹו ִׂמ ִ֔צר ַּע ָּׁ
ּולח ֙
א־היָּׁ ה ִ֤לֹו ְׁ
רּוטה ְׁו ָָּּׁ֠ש ָּׁכר ל ָּׁ֙
ל־כתף ְׁמ ָּׁ ֹ֑
וְׁ ָּׁכ ָּׁ
ת־א ֶרץ ִׂמ ְׁצ ָּׁ ֹ֑ריִׂ ם
ְך־ב ֶבל ֶא ֶ ִׂ֣
אצר ֶ ֹֽמ ֶל ָּׁ
בּוכ ְׁד ֶר ַּ ֵ֥
הוה ִׂהנְׁ ִׂ ֵ֥ני נ ַ֛תן ִׂלנְׁ ַּ
ָּׁ 19ל ִ֗כן ִ֤כה ָּׁא ַּמ ֙ר ֲאד ָּׁנִׂ֣י יְׁ ִִׂ֔
ר־ע ִַּׂ֣בד ִָּׁ֔בּה
תֹו ֲא ֶש ָּׁ
ּוב ַּזִׂ֣ז ִׂב ִָּׁ֔זּה וְׁ ָּׁהיְׁ ָּׁ ֵ֥תה ָּׁש ָּׁכר ְׁלח ֹֽילֹו׃ ְׁ 20פ ֻּע ָּׁל ֙
וְׁ נָּׁ ָּׁ ֙שא ֲהמ ָָּּׁ֜נּה וְׁ ָּׁש ַּלִ֤ל ְׁש ָּׁל ָּׁל ּ֙ה ָּׁ
הוה׃ ס ַּ 21ביִׂ֣ ֹום ַּה ִ֗הּוא ַּא ְׁצ ִׂ ִ֤מ ַּיח
ת־א ֶרץ ִׂמ ְׁצ ָּׁ ֹ֑ריִׂ ם ֲא ֶש ֙ר ָּׁעִׂ֣שּו ִ֔ ִׂלי נְׁ ֻּאם ֲאד ָּׁנֵ֥י יְׁ ִׂ ֹֽ
נָּׁ ַּ ֵ֥ת ִׂתי לֹו ֶא ֶ ִׂ֣
הוֹֽה׃ פ
י־א ִׂ ֵ֥ני יְׁ ָּׁ
תֹוכם וְׁ יָּׁ ְׁדעּו ִׂכ ֲ
ֹון־פה ְׁב ָּׁ ֹ֑
ּולָךַ֛ ֶא ֵ֥תן ִׂפ ְׁת ֹֽח ֶ
ֶ ֙ק ֶ ֙רן ְׁלבִׂ֣ית יִׂ ְׁש ָּׁר ִ֔אל ְׁ

