יחזקאל לז א-יד

Ezekiel 37:1-14

Ezekiel 37:1-2

ה
יְתה ָע ַל֮י יַ ד־יְ הוָ ֒
ָה ָ ָ֣
הוה
ּוח יְ ָָ֔
ּיֹוצ ֵ֤אנִ י ְב ֙ר ַ ֙
וַ ִ
יחנִ י ְב ָ֣תֹוְך ַה ִב ְק ָ ָ֑עה
וַ יְ נִ ֵ֖
וְ ִ ֵ֖היא ְמל ָ ָ֥אה ֲע ָצ ֽמֹות׃
יהם ָס ִ ָ֣ביב ׀ ָס ִ ָ֑ביב
ירנִ י ֲעל ֶ ֵ֖
וְ ֶה ֱע ִב ַ ָ֥
ל־פנָ֣י ַה ִב ְק ָ֔ ָעה
וְ ִה ֵּ֨נה ַר ֵ֤בֹות ְמא ֹ֙ד ַע ְ
אד׃
וְ ִהנֵ֖ה יְב ָ֥שֹות ְמ ֽ ֹ

Ezekiel 37:3-4

אמר א ָ֔ ַלי
וַ ָּ֣י ֹ ֶ
ן־א ָ ָ֕דם ֲה ִת ְח ֶיֵ֖ינָ ה ָה ֲע ָצ ָ֣מֹות ָה ָ֑א ֶלה
ֶב ָ
וָ א ַָֹ֕מר
הוה ַא ָ ָ֥תה יָ ָ ֽד ְע ָת׃
ֲאד ָֹנָ֥י יְ ִ ֵ֖
אמר א ָ֔ ַלי
וַ ָּ֣י ֹ ֶ
יהם
ל־ה ֲע ָצ ָ֣מֹות ָה ָ֑א ֶלה וְ ָא ַמ ְר ָ ָ֣ת ֲאל ֶָ֔
ִהנָ ֵ֖בא ַע ָ
הוה׃
מֹות ַהיְב ָ֔שֹות ִש ְמ ֵ֖עּו ְד ַבר־יְ ָ ֽ
ָה ֲע ָצ ֙

Ezekiel 37:5-6

הוה ָל ֲע ָצ ֵ֖מֹות ָה ָ֑א ֶלה
ֵ֤כֹה ָא ַמ ֙ר ֲאד ָֹנָ֣י יְ ִָ֔
יתם׃
ִה ֵּ֨נה ֲא ִִ֜ני מ ִ ָ֥ביא ָב ֶכֶ֛ם ֵ֖ר ַּוח וִ ְחיִ ֶ ֽ
יכם גִ ִ ִ֜דים
וְ נָ ַת ִתי֩ ֲעל ֵֶּ֨
ְ ֽו ַה ֲעל ִ ִ֧תי ֲעל ֶיכָ֣ם ָב ָָׂ֗שר
יכ ֙ם ָ֔עֹור
וְ ָק ַר ְמ ִ ֵ֤תי ֲעל ֶ
וְ נָ ַת ִ ָ֥תי ָב ֶכֶ֛ם ֵ֖ר ַּוח
יתם
וִ ְחיִ ֶ ָ֑
הוֽה׃
י־א ִנָ֥י יְ ָ
וִ ַיד ְע ֶ ֵ֖תם ִ ֽכ ֲ

Ezekiel 37:7-8

ָ֑יתי
שר ֻצּו ִ
אתי ַכ ֲא ֶ ָ֣
וְ נִ ֵ֖ב ִ
אי
י־קֹול ְכ ִה ָנ ְֽב ִ ֙
ַוַֽֽיְ ִה ֵ֤
ה־ר ַעש
וְ ִהנ ַ ָ֔
ל־ע ְצ ֽמֹו׃
וַ ִת ְק ְר ָ֣בּו ֲע ָצ ָ֔מֹות ֶ ֵ֖ע ֶצם ֶא ַ
יתי
וְ ָר ִִ֜א ִ
ּוב ָ ָ֣שר ָע ָ֔ ָלה
יהם גִ ִד ֙ים ָ
ֽה־על ֶ ֵ֤
וְ ִהנ ֲ
יהם ֵ֖עֹור ִמ ְל ָ ָ֑מ ְע ָלה וְ ֵ֖ר ַּוח ָ֥אין ָב ֶ ֽהם׃
וַ ּיִ ְק ַ ִ֧רם ֲעל ֶ ֶ֛

Ezekiel 37:9-10

אמר א ָ֔ ַלי
וַ ָּ֣י ֹ ֶ
ל־ה ָ֑ר ַּוח
ִהנָ ֵ֖בא ֶא ָ
ל־ה ִ֜ר ַּוח
ן־א ָדם וְ ָא ַמ ְר ֵָּ֨ת ֶא ָ
ִהנָ בָ֣א ֶב ָ֠ ָ
הוה
ה־א ַ ָ֣מר ׀ ֲאד ָֹנָ֣י יְ ִָׂ֗
ֽכֹ ָ
רּוחֹות ָ֣בֹ ִאי ָה ָ֔ר ַּוח
֙
מ ַא ְר ַ ֵ֤בע
רּוגָ֥ים ָה ֵ֖א ֶלה וְ יִ ְֽחיֽ ּו׃
ּופ ִ ֶ֛חי ַב ֲה ִ
ְ
שר ִצָּוָ֑נִ י
אתי ַכ ֲא ֶ ָ֣
וְ ִהנַ ֵ֖ב ִ
בֹוא ָב ֵֶּ֨הם ָה ִ֜ר ַּוח
וַ ָת ֩
וַ ִּי ְֽחיָׂ֗ ּו
אד׃
ֹד־מ ֽ ֹ
יהם ַ ֵ֖חיִ ל גָ ָ֥דֹול ְמא ְ
ל־רגְ ל ֶָ֔
דּו ַע ַ
וַ ַּי ַֽע ְמ ֙

Ezekiel 37:11-12

אמ ֮ר א ַל ֒י
וַ ּי ֹ ֶ
ל־בית יִ ְש ָר ֵ֖אל ָ֑ה ָָה
ן־א ָ ָ֕דם ָה ֲע ָצ ָ֣מֹות ָה ָ֔א ֶלה ָכ ָ֥
ֶב ָ
ִהנָ֣ה א ְֹמ ִ ָׂ֗רים
מֹותינּו וְ ָא ְב ָ ָ֥דה ִת ְקוָ ֵ֖תנּו נִ גְ ַז ְַָֽ֥רנּו ָ ֽלנּו׃
ְיָב ִ֧שּו ַע ְצ ֶ֛
יהם
ָלכן֩ ִהנָ ֵּ֨בא וְ ָא ַמ ְר ִָ֜ת ֲאל ֶָׂ֗
ה
ה־א ַמ ֮ר ֲאד ָֹנָ֣י יְ הוִ ֒
ֽכֹ ָ
יכם
ת־ק ְב ֽרֹות ֶָׂ֗
ִהנ ֩ה ֲא ִֵּ֨ני פ ִֹ֜ת ַח ֶא ִ
יתי ֶא ְת ֶכֶ֛ם ִמ ִק ְברֹות ֶיכֵ֖ם ַע ִ ָָ֑י
וְ ַה ֲעל ִ ָ֥
ל־א ְד ַ ָ֥מת יִ ְש ָר ֽאל׃
אתי ֶא ְת ֶכֵ֖ם ֶא ַ
וְ הב ִ ָ֥

Ezekiel 37:13-14

הוָ֑ה
י־א ִנָ֣י יְ ָ
ִ ֽו ַיד ְע ֶ ֵ֖תם ִ ֽכ ֲ
יכם
ת־ק ְב ֽרֹות ֶָׂ֗
ְב ִפ ְת ִ ָ֣חי ֶא ִ
לֹותי ֶא ְת ֶכֶ֛ם ִמ ִק ְברֹות ֶיכֵ֖ם ַע ִ ָֽי׃
ּוב ַה ֲע ִ ָ֥
ְ
יתם
רּוחי ָב ֶכ ֙ם וִ ְחיִ ֶָ֔
וְ נָ ַת ִֵּ֨תי ִ ֵ֤
ל־א ְד ַמ ְת ֶכָ֑ם
וְ ִהנַ ְח ִ ָ֥תי ֶא ְת ֶכֵ֖ם ַע ַ
הוֶ֛ה
י־א ִנִ֧י יְ ָ
וִ ַיד ְע ֶֶּ֞תם ִכ ֲ
הוֽה׃
יתי נְ ֻאם־יְ ָ
ִד ַ ָ֥ב ְר ִתי וְ ָע ִ ֵ֖ש ִ

Ezekiel 37:1-4

ה
ָהיְ ָ ָ֣תה ָע ַל֮י יַ ד־יְ הוָ ֒
הוה
ּוח יְ ָָ֔
ּיֹוצ ֵ֤אנִ י ְב ֙ר ַ ֙
וַ ִ
יחנִ י ְב ָ֣תֹוְך ַה ִב ְק ָ ָ֑עה
וַ יְ נִ ֵ֖
וְ ִ ֵ֖היא ְמל ָ ָ֥אה ֲע ָצ ֽמֹות׃
יהם ָס ִ ָ֣ביב ׀ ָס ִ ָ֑ביב
ירנִ י ֲעל ֶ ֵ֖
וְ ֶה ֱע ִב ַ ָ֥
ל־פנָ֣י ַה ִב ְק ָ֔ ָעה
וְ ִה ֵּ֨נה ַר ֵ֤בֹות ְמא ֹ֙ד ַע ְ
אד׃
וְ ִהנֵ֖ה יְב ָ֥שֹות ְמ ֽ ֹ
אמר א ָ֔ ַלי
וַ ָּ֣י ֹ ֶ
ן־א ָ ָ֕דם ֲה ִת ְח ֶיֵ֖ינָ ה ָה ֲע ָצ ָ֣מֹות ָה ָ֑א ֶלה
ֶב ָ
וָ א ַָֹ֕מר
הוה ַא ָ ָ֥תה יָ ָ ֽד ְע ָת׃
ֲאד ָֹנָ֥י יְ ִ ֵ֖
אמר א ָ֔ ַלי
וַ ָּ֣י ֹ ֶ
יהם
ִהנָ ֵ֖בא ַעל־ ָה ֲע ָצ ָ֣מֹות ָה ָ֑א ֶלה וְ ָא ַמ ְר ָ ָ֣ת ֲאל ֶָ֔
הוה׃
מֹות ַהיְב ָ֔שֹות ִש ְמ ֵ֖עּו ְד ַבר־יְ ָ ֽ
ָה ֲע ָצ ֙

Ezekiel 37:5-8

הוה ָל ֲע ָצ ֵ֖מֹות ָה ָ֑א ֶלה
ֵ֤כֹה ָא ַמ ֙ר ֲאד ָֹנָ֣י יְ ִָ֔
יתם׃
ִה ֵּ֨נה ֲא ִ֜ ִני מ ִ ָ֥ביא ָב ֶכֶ֛ם ֵ֖ר ַּוח וִ ְחיִ ֶ ֽ
יכם גִ ִ ִ֜דים
וְ נָ ַת ִתי֩ ֲעל ֵֶּ֨
ְ ֽו ַה ֲעל ִ ִ֧תי ֲעל ֶיכָ֣ם ָב ָָׂ֗שר
יכ ֙ם ָ֔עֹור
וְ ָק ַר ְמ ִ ֵ֤תי ֲעל ֶ
וְ נָ ַת ִ ָ֥תי ָב ֶכֶ֛ם ֵ֖ר ַּוח
יתם
וִ ְחיִ ֶ ָ֑
הוה׃
י־א ִנָ֥י יְ ָ ֽ
וִ ַיד ְע ֶ ֵ֖תם ִ ֽכ ֲ
ָ֑יתי
אתי ַכ ֲא ֶ ָ֣שר ֻצּו ִ
וְ נִ ֵ֖ב ִ
אי
י־קֹול ְכ ִה ָנ ְֽב ִ ֙
ַ ֽוַֽיְ ִה ֵ֤
ה־ר ַעש
וְ ִהנ ַ ָ֔
וַ ִת ְק ְר ָ֣בּו ֲע ָצ ָ֔מֹות ֶ ֵ֖ע ֶצם ֶאל־ ַע ְצ ֽמֹו׃

יתי
וְ ָר ִִ֜א ִ
ּוב ָ ָ֣שר ָע ָ֔ ָלה
יהם גִ ִד ֙ים ָ
ֽה־על ֶ ֵ֤
וְ ִהנ ֲ
יהם ֵ֖עֹור ִמ ְל ָ ָ֑מ ְע ָלה וְ ֵ֖ר ַּוח ָ֥אין ָב ֶ ֽהם׃
וַ ּיִ ְק ַ ִ֧רם ֲעל ֶ ֶ֛

Ezekiel 37:9-10

Ezekiel 37:11-14

אמר א ָ֔ ַלי
וַ ָּ֣י ֹ ֶ
ִהנָ ֵ֖בא ֶאל־ ָה ָ֑ר ַּוח
ן־א ָדם וְ ָא ַמ ְר ֵָּ֨ת ֶאל־ ָה ִ֜ר ַּוח
ִהנָ ָ֣בא ֶב ָ֠ ָ
הוה
ה־א ַ ָ֣מר ׀ ֲאד ָֹנָ֣י יְ ִָׂ֗
ֽכֹ ָ
רּוחֹות ָ֣בֹ ִאי ָה ָ֔ר ַּוח
֙
מ ַא ְר ַ ֵ֤בע
רּוגָ֥ים ָה ֵ֖א ֶלה וְ ִי ְֽחיֽ ּו׃
ּופ ִ ֶ֛חי ַב ֲה ִ
ְ

אמ ֮ר א ַל ֒י
וַ ּי ֹ ֶ
ל־בית יִ ְש ָר ֵ֖אל ָ֑ה ָָה
ן־א ָ ָ֕דם ָה ֲע ָצ ָ֣מֹות ָה ָ֔א ֶלה ָכ ָ֥
ֶב ָ
ִהנָ֣ה א ְֹמ ִ ָׂ֗רים
מֹותינּו וְ ָא ְב ָ ָ֥דה ִת ְקוָ ֵ֖תנּו נִ גְ ַז ְַָֽ֥רנּו ָ ֽלנּו׃
ְיָב ִ֧שּו ַע ְצ ֶ֛

אתי ַכ ֲא ֶ ָ֣שר ִצָ ָּ֑ונִ י
וְ ִהנַ ֵ֖ב ִ
בֹוא ָב ֵֶּ֨הם ָה ִ֜ר ַּוח
וַ ָת ֩
וַ ִ ּֽי ְחיָׂ֗ ּו
אד׃
ֹד־מ ֽ ֹ
יהם ַ ֵ֖חיִ ל גָ ָ֥דֹול ְמא ְ
ל־רגְ ל ֶָ֔
דּו ַע ַ
וַ ַּי ַֽע ְמ ֙

יהם
ָלכן֩ ִהנָ ֵּ֨בא וְ ָא ַמ ְר ִָ֜ת ֲאל ֶָׂ֗
ה
ה־א ַמ ֮ר ֲאד ָֹנָ֣י יְ הוִ ֒
ֽכֹ ָ
יכם
ִהנ ֩ה ֲא ֵּ֨ ִני פ ִֹ֜ת ַח ֶאת־ ִק ְב ֽרֹות ֶָׂ֗
יכם ַע ִ ָָ֑י
יתי ֶא ְת ֶכֶ֛ם ִמ ִק ְברֹות ֶ ֵ֖
וְ ַה ֲעל ִ ָ֥
ל־א ְד ַ ָ֥מת יִ ְש ָר ֽאל׃
אתי ֶא ְת ֶכֵ֖ם ֶא ַ
וְ הב ִ ָ֥

הוָ֑ה
י־א ִנָ֣י יְ ָ
ִ ֽו ַיד ְע ֶ ֵ֖תם ִ ֽכ ֲ
יכם
ְב ִפ ְת ִ ָ֣חי ֶאת־ ִק ְב ֽרֹות ֶָׂ֗
יכם ַע ִ ָֽי׃
לֹותי ֶא ְת ֶכֶ֛ם ִמ ִק ְברֹות ֶ ֵ֖
ּוב ַה ֲע ִ ָ֥
ְ
יתם
רּוחי ָב ֶכ ֙ם וִ ְחיִ ֶָ֔
וְ נָ ַת ִֵּ֨תי ִ ֵ֤
ל־א ְד ַמ ְת ֶכָ֑ם
וְ ִהנַ ְח ִ ָ֥תי ֶא ְת ֶ ֵ֖כם ַע ַ
הוֶ֛ה
י־א ִנִ֧י יְ ָ
וִ ַיד ְע ֶֶּ֞תם ִכ ֲ
הוה׃
יתי נְ ֻאם־יְ ָ ֽ
ִד ַ ָ֥ב ְר ִתי וְ ָע ִ ֵ֖ש ִ

