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ְׁש ָּאט נֶ ֶפש
utter contempt
v. 5

Ezekiel 36:1-3

ן־א ָּ ָ֔דם
וְׁ ַא ָּ ָּ֣תה ֶב ָּ
ל־ה ָּ֣רי יִּ ְׁש ָּראל וְׁ ָּ ָּ֣א ַמ ְׁר ָָּ֔ת
ִּהנָּ ֵ֖בא ֶא ָּ
הוה׃
ָּה ֙רי יִּ ְׁש ָּר ָ֔אל ִּש ְׁמ ֵ֖עּו ְׁד ַבר־יְׁ ָּ
הוה
ֹּ֤כֹה ָּא ַמ ֙ר ֲאד ָֹּנָּ֣י יְׁ ִּ ָ֔
ַי ַָּ֣ען ָּא ַ ַ֧מר ָּהאֹויֵ֛ב ֲעל ֶיכֵ֖ם
ֶה ָּאח
עֹולם ְׁלמ ָֹּור ָּ ֵ֖שה ָּהיְׁ ָּתה ָָּֽנּו׃
ּוב ָּ֣מֹות ָ֔ ָּ
ָּ

ָּל ֙כן ִּהנָּ בָּ֣א וְׁ ָּא ַמ ְׁר ָָּ֔ת
הוה
כֹה ָּא ַ ֵ֖מר ֲאד ָֹּנָּ֣י יְׁ ִּ
אף ֶא ְׁת ֶֶ֜כם ִּמ ָּס ִּביב
ּמֹות וְׁ ָּש ֹ֨ ֹ
ַי ַָּ֣ען ְׁב ַַ֡י ַען ַש ֩
ֹוֹוים
יֹות ֶכֹּ֤ם מ ָֹּור ָּש ֙ה ִּל ְׁשא ִּ ָּ֣רית ַה ִָּ֔
ִּל ְׁה ְׁ
ת־עם׃
ל־ש ַפת ָּל ֵ֖שֹון וְׁ ִּד ַב ָּ
וַ ת ֲע ֵ֛לּו ַע ְׁ

Ezekiel 36:4-5

הוה
ר־אד ָֹּנָּ֣י יְׁ ִּ
ָּל ֙כן ָּה ָּ֣רי יִּ ְׁש ָּר ָ֔אל ִּש ְׁמ ֵ֖עּו ְׁד ַב ֲ
ה־א ַ ָּ֣מר ֲאד ָֹּנָּ֣י ְׁיְ֠הוִּ ה
כֹ ָּ
ֶל ָּה ִּ ֹ֨רים וְׁ ַלֹוְׁ ָּב ֶ֜עֹות ָּל ֲא ִּפי ִּ ָּ֣קים וְׁ ַלֹו ָּאיֹות
מֹות וְׁ ֶל ָּע ִּ ָּ֣רים ַהנֶ זעזָּ ָ֔בֹות
וְׁ ֶל ֳח ָּר ֹּ֤בֹות ַהש ֹ ְׁמ ֙
ּול ָ֔ ַל ַעג
ֲא ֶֹ֨שר ָּהיֹּ֤ ּו ְׁל ַב ֙ז ְׁ
ֹוֹויֵ֖ם ֲא ֶשר ִּמ ָּס ִּביב׃
ִּל ְׁשא ִּרית ַה ִּ
ה
ה־א ַמ ֮ר ֲאד ָֹּנָּ֣י יְׁ הוִּ ֒
ָּלכן כֹ ָּ
ם־ל ֹא ְׁב ֹ֨אש ִּקנְׁ ָּא ִּתי ִּד ַ ֵ֛ב ְׁר ִּתי
ִּא ְ֠
ל־א ָּ֣דֹום ֻּכ ָָּֽא
ֹוֹויֵ֖ם וְׁ ַע ז
ל־שא ִּרית ַה ִּ
ַע ְׁ
ת־א ְׁר ִּ ָּ֣צי ׀ ְ֠ ָּל ֶהם
ּו־א ַ
שר נָּ ְׁתנ ֶ
ֲא ֶ ָּ֣
ְׁל ֹ֨מ ָֹּור ֶָּ֜שה ְׁב ִּש ְׁמ ַ ֹּ֤חת ָּכל־ל ָּב ֙ב ִּב ְׁש ָּ ָּ֣אט ֶָ֔נ ֶפש
ְׁל ַמ ַען ִּמגְׁ ָּר ָּ ֵ֖שּה ָּל ַבז׃

Ezekiel 36:6-7

ל־א ְׁד ַ ָּ֣מת יִּ ְׁש ָּראל וְׁ ָּא ַמ ְׁר ַָּ֡ת
ָּל ֵ֕כן ִּהנָּ ֵ֖בא ַע ַ
ֶל ָּה ִּ ָּ֣רים ְׁו ְַ֠לֹוְׁ ָּבעֹות ָּל ֲא ִּפי ִֹּ֨קים וְׁ ַלֹו ָּאיֶ֜ ֹות
ה־א ַ ָּ֣מר ׀ ֲאד ָֹּנָּ֣י יְׁ הוִּ ה
כֹ ָּ
תי ִּד ַָ֔ב ְׁר ִּתי
ּוב ֲח ָּמ ִּ ֙
ִּהנְׁ ִֹּ֨ני ְׁב ִּקנְׁ ָּא ִּ ֹּ֤תי ַ
אתם׃
ֹוֹויֵ֖ם נְׁ ָּש ֶ
ַי ֵַ֛ען ְׁכ ִּל ַּמת ִּ

הוה
ָּלכן ֹּ֤כֹה ָּא ַמ ֙ר ֲאד ָֹּנָּ֣י יְׁ ִּ ָ֔
אתי ֶאת־יָּ ִּדי
ֲא ִּנֵ֖י נָּ ָּ ָּ֣ש ִּ
שר ָּל ֶכָּ֣ם ִּמ ָּס ִָּ֔ביב
ם־ל ֹא ַהֹוֹויִּ ֙ם ֲא ֶ ָּ֣
ִּא ֹּ֤
ֵ֖ה ָּּמה ְׁכ ִּל ָּּמ ָּתם יִּ ָּשאּו׃

Ezekiel 36:8-11

וְׁ ַא ֶֶּ֞תם ָּה ֹּ֤רי יִּ ְׁש ָּראל֙ ַענְׁ ְְּׁפ ֶכָּ֣ם ִּת ָ֔תנּו
ּופ ְׁריְׁ ֶכם ִּת ְׁש ֵ֖אּו ְׁל ַע ִּ ָּּ֣מי יִּ ְׁש ָּראל
ֶ
ִּכי ק ְׁר ֵ֖בּו ָּלבֹוא׃
יכם
ָּ֣יתי ֲאל ֶָ֔
ּופ ִּנ ִּ
ִּ ֵ֖כי ִּהנְׁ ִּנָּ֣י ֲאל ֶיכם ָּ
וְׁ נֶ זע ַב ְׁד ֶ ֵ֖תם וְׁ נִּ זְׁ ַר ְׁע ֶתם׃
יכ ֙ם ָּא ָּ ָ֔דם
יתי ֲעל ֶ
וְׁ ִּה ְׁרב ִּ ֹּ֤
ָּכל־בית יִּ ְׁש ָּר ֵ֖אל ֻּכלה
בּו ֶה ָּע ִּ ָ֔רים וְׁ ֶה ֳח ָּר ֵ֖בֹות ִּת ָּב ֶנינָּ ה׃
וְׁ ֹנ ְׁש ֙
יתי ֲעל ֶיכֵ֛ם ָּא ָּדם ּו ְׁבה ָּ ֵ֖מה וְׁ ָּר ָּ֣בּו ּו ָּפרּו
וְׁ ִּה ְׁרב ִּ ַ֧
יכם
הֹוש ְׁב ִֹּ֨תי ֶא ְׁת ֶֶ֜כם ְׁכ ַק ְׁדמֹות ֶ
וְׁ ַ
יכם
ֹתי מ ִּרא ָּ֣ש ֹת ֶָ֔
וְׁ ה ִּטב ִּ ֙
הוה׃
י־א ִּני יְׁ ָּ
ִּו ַיד ְׁע ֶ ֵ֖תם ִּכ ֲ

ִּד ָּבה

ַל ַעג

calumny (v.3)

derision (v.4)

ְׁש ָּאט נֶ ֶפש
ignominy (v.6)

ְׁכ ִּל ָּּמה

utter contempt (v.5)

Ezekiel 36:12-13

יכם ָּא ָּ ֶ֜דם
הֹול ְׁכ ִּתי֩ ֲעל ֶֹ֨
וְׁ ַ
ת־ע ִּ ֹּּ֤מי יִּ ְׁש ָּראל֙
ֶא ַ
ִּויר ָ֔שּוָך
ית ָּל ֶ ֵ֖הם ְׁלנַ ֲח ָּלה
וְׁ ָּה ִּי ָּ
א־תֹוסף ֵ֖עֹוד ְׁל ַש ְׁכ ָּלם׃
ִּ
וְׁ ל ֹ

הוה
ֹּ֤כֹה ָּא ַמ ֙ר ֲאד ָֹּנָּ֣י יְׁ ִּ ָ֔
ַי ַַ֚ען א ְֹׁמ ִּ ָּ֣רים ָּל ֶָ֔כם
א ֶֹכ ֶלת ָּא ָּ ֵ֖דם אתי ָּא ְׁת
ֹוֹויַ֖יִּ ְך ָּה ִּיית׃
ּומ ַש ֶכ ֶלת גויך ַ ֵ֖
ְׁ

Ezekiel 36:14-15

אכ ִּלי ָ֔עֹוד
א־ת ֹ ְׁ
ָּלכן ָּא ָּד ֙ם ל ֹ ָּ֣
תכשלי־ת ַש ְׁכ ִּלי־עֹוד
ְׁ
גֹויַ֖יִּ ְך ָּ֣ל ֹא
וגויך וְׁ ַ ֵ֖
הוה׃
נְׁ ֻּ ֵ֖אם ֲאד ָֹּני יְׁ ִּ
v7

ֹוֹוים
עֹוד ְׁכ ִּל ַ ָּּ֣מת ַה ִָּ֔
א־א ְׁש ִֹּ֨מ ַיע א ַלֹּ֤יִּ ְך ֙
וְׁ ל ֹ ַ
וְׁ ֶח ְׁר ְַּפת ַע ִּ ֵּ֖מים ָּ֣ל ֹא ִּת ְׁש ִּאי־עֹוד
א־ת ְׁכ ִּ ָּ֣ש ִּלי ָ֔עֹוד
וגויך וְׁ גֹויַ֙ יִּ ְ֙ך ל ֹ ַ
הוה׃
נְׁ ֻּ ֵ֖אם ֲאד ָֹּני יְׁ ִּ

Ezekiel 36:1-3

ן־א ָּ ָ֔דם
וְׁ ַא ָּ ָּ֣תה ֶב ָּ
ל־ה ָּ֣רי יִּ ְׁש ָּראל וְׁ ָּ ָּ֣א ַמ ְׁר ָָּ֔ת
ִּהנָּ ֵ֖בא ֶא ָּ
הוה׃
ָּה ֙רי יִּ ְׁש ָּר ָ֔אל ִּש ְׁמ ֵ֖עּו ְׁד ַבר־יְׁ ָּ
הוה
ֹּ֤כֹה ָּא ַמ ֙ר ֲאד ָֹּנָּ֣י יְׁ ִּ ָ֔
ַי ַָּ֣ען ָּא ַ ַ֧מר ָּהאֹויֵ֛ב ֲעל ֶיכֵ֖ם
ֶה ָּאח
עֹולם ְׁלמ ָֹּור ָּ ֵ֖שה ָּהיְׁ ָּתה ָָּֽנּו׃
ּוב ָּ֣מֹות ָ֔ ָּ
ָּ

ָּל ֙כן ִּהנָּ בָּ֣א וְׁ ָּא ַמ ְׁר ָָּ֔ת
הוה
כֹה ָּא ַ ֵ֖מר ֲאד ָֹּנָּ֣י יְׁ ִּ
אף ֶא ְׁת ֶֶ֜כם ִּמ ָּס ִּביב
ּמֹות וְׁ ָּש ֹ֨ ֹ
ַי ַָּ֣ען ְׁב ַַ֡י ַען ַש ֩
ֹוֹוים
יֹות ֶכֹּ֤ם מ ָֹּור ָּש ֙ה ִּל ְׁשא ִּ ָּ֣רית ַה ִָּ֔
ִּל ְׁה ְׁ
ת־עם׃
ל־ש ַפת ָּל ֵ֖שֹון וְׁ ִּד ַב ָּ
וַ ת ֲע ֵ֛לּו ַע ְׁ

Ezekiel 36:4-5

הוה
ר־אד ָֹּנָּ֣י יְׁ ִּ
ָּל ֙כן ָּה ָּ֣רי יִּ ְׁש ָּר ָ֔אל ִּש ְׁמ ֵ֖עּו ְׁד ַב ֲ
ה־א ַ ָּ֣מר ֲאד ָֹּנָּ֣י ְׁיְ֠הוִּ ה
כֹ ָּ
ֶל ָּה ִּ ֹ֨רים וְׁ ַלֹוְׁ ָּב ֶ֜עֹות ָּל ֲא ִּפי ִּ ָּ֣קים וְׁ ַלֹו ָּאיֹות
מֹות וְׁ ֶל ָּע ִּ ָּ֣רים ַהנֶ זעזָּ ָ֔בֹות
וְׁ ֶל ֳח ָּר ֹּ֤בֹות ַהש ֹ ְׁמ ֙
ּול ָ֔ ַל ַעג
ֲא ֶֹ֨שר ָּהיֹּ֤ ּו ְׁל ַב ֙ז ְׁ
ֹוֹויֵ֖ם ֲא ֶשר ִּמ ָּס ִּביב׃
ִּל ְׁשא ִּרית ַה ִּ
ה
ה־א ַמ ֮ר ֲאד ָֹּנָּ֣י יְׁ הוִּ ֒
ָּלכן כֹ ָּ
ם־ל ֹא ְׁב ֹ֨אש ִּקנְׁ ָּא ִּתי ִּד ַ ֵ֛ב ְׁר ִּתי
ִּא ְ֠
ל־א ָּ֣דֹום ֻּכ ָָּֽא
ֹוֹויֵ֖ם וְׁ ַע ז
ל־שא ִּרית ַה ִּ
ַע ְׁ
ת־א ְׁר ִּ ָּ֣צי ׀ ְ֠ ָּל ֶהם
ּו־א ַ
שר נָּ ְׁתנ ֶ
ֲא ֶ ָּ֣
ְׁל ֹ֨מ ָֹּור ֶָּ֜שה ְׁב ִּש ְׁמ ַ ֹּ֤חת ָּכל־ל ָּב ֙ב ִּב ְׁש ָּ ָּ֣אט ֶָ֔נ ֶפש
ְׁל ַמ ַען ִּמגְׁ ָּר ָּ ֵ֖שּה ָּל ַבז׃

Ezekiel 36:6-7

ל־א ְׁד ַ ָּ֣מת יִּ ְׁש ָּראל וְׁ ָּא ַמ ְׁר ַָּ֡ת
ָּל ֵ֕כן ִּהנָּ ֵ֖בא ַע ַ
ֶל ָּה ִּ ָּ֣רים ְׁו ְַ֠לֹוְׁ ָּבעֹות ָּל ֲא ִּפי ִֹּ֨קים וְׁ ַלֹו ָּאיֶ֜ ֹות
ה־א ַ ָּ֣מר ׀ ֲאד ָֹּנָּ֣י יְׁ הוִּ ה
כֹ ָּ
Inc. from v5
תי ִּד ַָ֔ב ְׁר ִּתי
ּוב ֲח ָּמ ִּ ֙
ִּהנְׁ ִֹּ֨ני ְׁב ִּקנְׁ ָּא ִּ ֹּ֤תי ַ
אתם׃
ֹוֹויֵ֖ם נְׁ ָּש ֶ
ַי ֵַ֛ען ְׁכ ִּל ַּמת ִּ

הוה
ָּלכן ֹּ֤כֹה ָּא ַמ ֙ר ֲאד ָֹּנָּ֣י יְׁ ִּ ָ֔
אתי ֶאת־יָּ ִּדי
ֲא ִּנֵ֖י נָּ ָּ ָּ֣ש ִּ
שר ָּל ֶכָּ֣ם ִּמ ָּס ִָּ֔ביב
ם־ל ֹא ַהֹוֹויִּ ֙ם ֲא ֶ ָּ֣
ִּא ֹּ֤
ֵ֖ה ָּּמה ְׁכ ִּל ָּּמ ָּתם יִּ ָּשאּו׃

Ezekiel 36:8-11

וְׁ ַא ֶֶּ֞תם ָּה ֹּ֤רי יִּ ְׁש ָּראל֙ ַענְׁ ְְּׁפ ֶכָּ֣ם ִּת ָ֔תנּו
ּופ ְׁריְׁ ֶכם ִּת ְׁש ֵ֖אּו ְׁל ַע ִּ ָּּ֣מי יִּ ְׁש ָּראל
ֶ
ִּכי ק ְׁר ֵ֖בּו ָּלבֹוא׃
יכם
ָּ֣יתי ֲאל ֶָ֔
ּופ ִּנ ִּ
ִּ ֵ֖כי ִּהנְׁ ִּנָּ֣י ֲאל ֶיכם ָּ
וְׁ נֶ זע ַב ְׁד ֶ ֵ֖תם וְׁ נִּ זְׁ ַר ְׁע ֶתם׃
יכ ֙ם ָּא ָּ ָ֔דם
יתי ֲעל ֶ
וְׁ ִּה ְׁרב ִּ ֹּ֤
ָּכל־בית יִּ ְׁש ָּר ֵ֖אל ֻּכלה
בּו ֶה ָּע ִּ ָ֔רים וְׁ ֶה ֳח ָּר ֵ֖בֹות ִּת ָּב ֶנינָּ ה׃
וְׁ ֹנ ְׁש ֙
יתי ֲעל ֶיכֵ֛ם ָּא ָּדם ּו ְׁבה ָּ ֵ֖מה וְׁ ָּר ָּ֣בּו ּו ָּפרּו
וְׁ ִּה ְׁרב ִּ ַ֧
יכם
הֹוש ְׁב ִֹּ֨תי ֶא ְׁת ֶֶ֜כם ְׁכ ַק ְׁדמֹות ֶ
וְׁ ַ
יכם
ֹתי מ ִּרא ָּ֣ש ֹת ֶָ֔
וְׁ ה ִּטב ִּ ֙
הוה׃
י־א ִּני יְׁ ָּ
ִּו ַיד ְׁע ֶ ֵ֖תם ִּכ ֲ

Ezekiel 36:12-13

יכם ָּא ָּ ֶ֜דם
הֹול ְׁכ ִּתי֩ ֲעל ֶֹ֨
וְׁ ַ
ת־ע ִּ ֹּּ֤מי יִּ ְׁש ָּראל֙
ֶא ַ
ִּויר ָ֔שּוָך
ית ָּל ֶ ֵ֖הם ְׁלנַ ֲח ָּלה
וְׁ ָּה ִּי ָּ
א־תֹוסף ֵ֖עֹוד ְׁל ַש ְׁכ ָּלם׃
ִּ
וְׁ ל ֹ

הוה
ֹּ֤כֹה ָּא ַמ ֙ר ֲאד ָֹּנָּ֣י יְׁ ִּ ָ֔
ַי ַַ֚ען א ְֹׁמ ִּ ָּ֣רים ָּל ֶָ֔כם
א ֶֹכ ֶלת ָּא ָּ ֵ֖דם אתי ָּא ְׁת
ֹוֹויַ֖יִּ ְך ָּה ִּיית׃
ּומ ַש ֶכ ֶלת גויך ַ ֵ֖
ְׁ

Ezekiel 36:14-15

אכ ִּלי ָ֔עֹוד
א־ת ֹ ְׁ
ָּלכן ָּא ָּד ֙ם ל ֹ ָּ֣
תכשלי־ת ַש ְׁכ ִּלי־עֹוד
ְׁ
גֹויַ֖יִּ ְך ָּ֣ל ֹא
וגויך וְׁ ַ ֵ֖
הוה׃
נְׁ ֻּ ֵ֖אם ֲאד ָֹּני יְׁ ִּ
v7

ֹוֹוים
עֹוד ְׁכ ִּל ַ ָּּ֣מת ַה ִָּ֔
א־א ְׁש ִֹּ֨מ ַיע א ַלֹּ֤יִּ ְך ֙
וְׁ ל ֹ ַ
וְׁ ֶח ְׁר ְַּפת ַע ִּ ֵּ֖מים ָּ֣ל ֹא ִּת ְׁש ִּאי־עֹוד
א־ת ְׁכ ִּ ָּ֣ש ִּלי ָ֔עֹוד
וגויך וְׁ גֹויַ֙ יִּ ְ֙ך ל ֹ ַ
הוה׃
נְׁ ֻּ ֵ֖אם ֲאד ָֹּני יְׁ ִּ

Ezekiel 36:16-19

מר׃
הוֵ֖ה א ַלי לא ֹ
וַ יְׁ ִּהי ְׁד ַבר־יְׁ ָּ
ל־א ְׁד ָּמ ָָּ֔תם
ן־א ָּדם בֹּ֤ית יִּ ְׁש ָּראל֙ י ְֹׁש ִּ ָּ֣בים ַע ַ
ֶב ָּ
ילֹותם
ּוב ֲע ִּל ָּ
אֹותּה ְׁב ַד ְׁר ָּ ֵ֖כם ַ
וַ יְׁ ַט ְּׁמ ָּ֣אּו ָָּ֔
ְׁכ ֻּט ְׁמ ַא ֙ת ַהנִּ ָּ ָ֔דה ָּהיְׁ ָּתה ַד ְׁר ָּ ֵ֖כם ְׁל ָּפ ָּני׃

יהם
תי ֲעל ֶָ֔
וָּ ֶא ְׁש ֹּ֤ ְֹּפְך ֲח ָּמ ִּ ֙
ל־ה ָּא ֶרץ
ר־ש ְׁפ ָּ֣כּו ַע ָּ
ל־ה ָּ ֵ֖דם ֲא ֶש ָּ
ַע ַ
ּוה׃
יהם ִּט ְּׁמא ָּ
ּובגִּ ָּֽול ֶ ֵ֖
ְׁ
ֹוֹוים
וָּ ָּא ִּ ֹּ֤פיץ א ָֹּת ֙ם ַב ִָּ֔
וַ יִּ זָּ ֵ֖רּו ָּב ֲא ָּרצֹות
ילֹותם ְׁש ַפ ְׁט ִּתים׃
ְׁכ ַד ְׁר ָּכם וְׁ ַכ ֲע ִּל ָּ ֵ֖

Ezekiel 36:20-21

ר־באּו ָָּ֔שם
ל־הֹוֹויִּ ֙ם ֲא ֶש ָּ ָּ֣
וַ יָּבֹוא ֶא ַ
ת־שם ָּק ְׁד ִּשי
ַוַ֖יְׁ ַח ְָֽׁ ֵ֖לּו ֶא ָּ֣
מר ָּל ֶה ֙ם
ֶב זא ֹּ֤ ֹ
הוָּ֣ה ָ֔א ֶָֽה ּומ ַא ְׁר ֵ֖צֹו יָּ ָּצאּו׃
ַעם־יְׁ ָּ
ל־שם ָּק ְׁד ִּשי
מל ַע ָּ֣
וָּ ֶא ְׁח ֵ֖ ֹ
ּוהּו בָּ֣ית יִּ ְׁש ָּר ָ֔אל
ֲא ֶ ֹּ֤שר ִּח ְָֽׁל֙ ֙
ר־באּו ָּש ָּּמה׃
ֹוֹויֵ֖ם ֲא ֶש ָּ
ַב ִּ

Ezekiel 36:22-23

מר ְׁלבית־יִּ ְׁש ָּראל
ָּל ֶּ֞כן זא ָּ֣ ֹ
הוה
ֹּ֤כֹה ָּא ַמ ֙ר ֲאד ָֹּנָּ֣י יְׁ ִּ ָ֔
ַ֧ל ֹא ְׁל ַמ ַענְׁ ֶכֵ֛ם
ֲא ִּני ע ֶ ֵֹ֖שה בָּ֣ית יִּ ְׁש ָּראל
שי
ם־ק ְׁד ִּ ֙
ם־לש ָּ
ִּ ֹּ֤כי ִּא ְׁ
אתם ָּשם׃
ר־ב ֶ
ֹוֹוים ֲא ֶש ָּ
שר ִּח ַָֽ ְׁל ֶָ֔תם ַב ִּ ֵ֖
ֲא ֶ ָּ֣
ת־ש ִּ ָּ֣מי ַהֹוָּ דֹול
וְׁ ִּק ַד ְׁש ִֶּּ֞תי ֶא ְׁ
ֹוֹוים
ַה ְׁמ ֻּח ָָּֽל֙ ַב ִָּ֔
תֹוכם
ֲא ֶשר ִּח ַָֽ ְׁל ֶ ֵ֖תם ְׁב ָּ
י־א ִּנָּ֣י יְׁ הוָּ ה
ֹוֹוים ִּכ ֲ
וְׁ יָּ ְׁד ֹ֨עּו ַה ִֶּ֜
הוה
נְׁ ֻּא ֙ם ֲאד ָֹּנָּ֣י יְׁ ִּ ָ֔
ְׁב ִּה ָּק ְׁד ִּשי ָּב ֶכֵ֖ם ְׁלעינ ֶיהם׃

Ezekiel 36:24-26

ֹוֹוים
ן־ה ִָּ֔
וְׁ ָּל ַק ְׁח ִּ ֹּ֤תי ֶא ְׁת ֶכ ֙ם ִּמ ַ
ל־ה ֲא ָּרצֹות
וְׁ ִּק ַב ְׁצ ִּתי ֶא ְׁת ֶכֵ֖ם ִּמ ָּכ ָּ
ל־א ְׁד ַמ ְׁת ֶכם׃
אתי ֶא ְׁת ֶכֵ֖ם ֶא ַ
וְׁ הב ִּ
ּוט ַה ְׁר ֶתם
וְׁ זָּ ַר ְׁק ִּ ַ֧תי ֲעל ֶיכֵ֛ם ַמיִּ ם ְׁטה ִּ ֵֹ֖ורים ְׁ
ִּמ ַ֧כֹל ֻּט ְׁמאֹות ֶיכֵ֛ם
ּומ ָּכל־ֹוִּ ָּֽול ֶיכֵ֖ם
ִּ
ֲא ַטהר ֶא ְׁת ֶכם׃

וְׁ נָּ ַת ִּ ֹּ֤תי ָּל ֶכ ֙ם לָּ֣ב ָּח ָּ ָ֔דש
וְׁ ר ַּוח ֲח ָּד ָּ ֵ֖שה ֶא ָּ֣תן ְׁב ִּק ְׁר ְׁב ֶכם
וַ ֲה ִֹּ֨סר ִֶֹּ֜תי ֶאת־לֹּ֤ב ָּה ֶ֙א ֶ ֙בן ִּמ ְׁב ַש ְׁר ֶָ֔כם
וְׁ נָּ ַת ִּתי ָּל ֶכֵ֖ם לב ָּב ָּשר׃

Ezekiel 36:27-30

ת־רּוחי ֶא ָּ֣תן ְׁב ִּק ְׁר ְׁב ֶכם
ִּ ֵ֖
וְׁ ֶא
קי ת ָ֔לכּו
ר־ב ֻּח ַ ֙
יתי ֹּ֤את ֲא ֶש ְׁ
וְׁ ָּע ִּש ִּ
ּומ ְׁש ְָּּפ ַטי ִּת ְׁש ְׁמ ֵ֖רּו וַ ֲע ִּש ֶיתם׃
ִּ
יש ְׁב ֶ ָּ֣תם ָּב ָָּ֔א ֶרץ ֲא ֶשר נָּ ַ ֵ֖ת ִּתי ַל ֲאבֹת ֶיכם
וִּ ַ
ֹּ֤יתם ִּ ֙לי ְׁל ָ֔ ָּעם
וִּ ְׁה ִּי ֶ
אֹלהים׃
וְׁ ָּ ָּ֣אנ ִָֹּ֔כי ֶא ְׁה ֶיה ָּל ֶכֵ֖ם ל ִּ
הֹוש ְׁע ִּ ָּ֣תי ֶא ְׁת ֶָ֔כם ִּמ ֵ֖כֹל ֻּט ְׁמאֹות ֶיכם
וְׁ ַ
יתי א ָֹ֔תֹו
ל־ה ָּדגָּ ֙ן וְׁ ִּה ְׁרב ִּ ָּ֣
אתי ֶא ַ
וְׁ ָּק ָּ ֹּ֤ר ִּ
א־אתן ֲעל ֶיכֵ֖ם ָּר ָּעב׃
וְׁ ל ֹ ֶ

נּובת ַה ָּש ֶדה
ּות ַ ֵ֖
ת־ְּפ ִּ ָּ֣רי ָּה ָ֔עץ ְׁ
יתי ֶא ְׁ
וְׁ ִּה ְׁרב ִּ ֙
ְׁל ַמ ַען ְ֠ ֲא ֶשר ָּ֣ל ֹא ִּת ְׁקחּו ֵ֛עֹוד
ֹוֹוים׃
ֶח ְׁר ְַּפת ָּר ָּ ֵ֖עב ַב ִּ

Ezekiel 36:31-32

ת־ד ְׁרכ ֶיכָּ֣ם ָּה ָּר ָ֔ ִּעים
ּוזְׁ ַכ ְׁר ֶת ֙ם ֶא ַ
א־טֹובים
ִּ
ּומ ַע ְׁלל ֶיכֵ֖ם ֲא ֶ ָּ֣שר ל ֹ
ַ
יכם
יכם ַ ַ֚על ֲעו ֺ ָֹּ֣נת ֶָ֔
ּונְׁ קֹט ֶֹת ֙ם ִּב ְׁפנ ֶָ֔
תֹועבֹות ֶיכם׃
וְׁ ַ ֵ֖על ֲ
ַ֧ל ֹא ְׁל ַמ ַענְׁ ֶכָּ֣ם ֲא ִּני־ע ֶֹשה
הוה
נְׁ ֻּא ֙ם ֲאד ָֹּנָּ֣י יְׁ ִּ ָ֔
יִּ ּוָּ ַ ֵ֖דע ָּל ֶכם
יכם בית יִּ ְׁש ָּראל׃
ַ֧בֹושּו וְׁ ִּה ָּכ ְׁל ֵ֛מּו ִּמ ַד ְׁרכ ֶ ֵ֖

Ezekiel 36:16-19

מר׃
הוֵ֖ה א ַלי לא ֹ
וַ יְׁ ִּהי ְׁד ַבר־יְׁ ָּ
ן־א ָּדם בֹּ֤ית יִּ ְׁש ָּראל֙ י ְֹׁש ִּ ָּ֣בים ַעל־ ַא ְׁד ָּמ ָָּ֔תם
ֶב ָּ
ילֹותם
ּוב ֲע ִּל ָּ
אֹותּה ְׁב ַד ְׁר ָּ ֵ֖כם ַ
וַ יְׁ ַט ְּׁמ ָּ֣אּו ָָּ֔
ְׁכ ֻּט ְׁמ ַא ֙ת ַהנִּ ָּ ָ֔דה ָּהיְׁ ָּתה ַד ְׁר ָּ ֵ֖כם ְׁל ָּפ ָּני׃

יהם
תי ֲעל ֶָ֔
וָּ ֶא ְׁש ֹּ֤ ְֹּפְך ֲח ָּמ ִּ ֙
ל־ה ָּא ֶרץ
ר־ש ְׁפ ָּ֣כּו ַע ָּ
ל־ה ָּ ֵ֖דם ֲא ֶש ָּ
ַע ַ
יהם ִּט ְּׁמאּו ָּה׃
ּובגִּ ָּֽול ֶ ֵ֖
ְׁ
ֹוֹוים
וָּ ָּא ִּ ֹּ֤פיץ א ָֹּת ֙ם ַב ִָּ֔
וַ יִּ זָּ ֵ֖רּו ָּב ֲא ָּרצֹות
ילֹותם ְׁש ַפ ְׁט ִּתים׃
ְׁכ ַד ְׁר ָּכם וְׁ ַכ ֲע ִּל ָּ ֵ֖

Ezekiel 36:20-21

ר־באּו ָָּ֔שם
ל־הֹוֹויִּ ֙ם ֲא ֶש ָּ ָּ֣
וַ יָּבֹוא ֶא ַ
ַוַ֖יְׁ ַח ְָֽׁ ֵ֖לּו ֶאת־ ָּ֣שם ָּק ְׁד ִּשי
מר ָּל ֶה ֙ם
ֶב זא ֹּ֤ ֹ
הוָּ֣ה ָ֔א ֶָֽה ּומ ַא ְׁר ֵ֖צֹו יָּ ָּצאּו׃
ַעם־יְׁ ָּ
מל ַעל־ ָּ֣שם ָּק ְׁד ִּשי
וָּ ֶא ְׁח ֵ֖ ֹ
ּוהּו בָּ֣ית יִּ ְׁש ָּר ָ֔אל
ֲא ֶ ֹּ֤שר ִּח ְָֽׁל֙ ֙
ר־באּו ָּש ָּּמה׃
ֹוֹויֵ֖ם ֲא ֶש ָּ
ַב ִּ

Ezekiel 36:22-23

מר ְׁלבית־יִּ ְׁש ָּראל
ָּל ֶּ֞כן זא ָּ֣ ֹ
הוה
ֹּ֤כֹה ָּא ַמ ֙ר ֲאד ָֹּנָּ֣י יְׁ ִּ ָ֔
ַ֧ל ֹא ְׁל ַמ ַענְׁ ֶכֵ֛ם
ֲא ִּני ע ֶ ֵֹ֖שה בָּ֣ית יִּ ְׁש ָּראל
שי
־ק ְׁד ִּ ֙
ם־לשם ָּ
ִּ ֹּ֤כי ִּא ְׁ
אתם ָּשם׃
ר־ב ֶ
ֹוֹוים ֲא ֶש ָּ
שר ִּח ַָֽ ְׁל ֶָ֔תם ַב ִּ ֵ֖
ֲא ֶ ָּ֣
וְׁ ִּק ַד ְׁש ִֶּּ֞תי ֶאת־ ְׁש ִּ ָּ֣מי ַהֹוָּ דֹול
ֹוֹוים
ַה ְׁמ ֻּח ָָּֽל֙ ַב ִָּ֔
תֹוכם
ֲא ֶשר ִּח ַָֽ ְׁל ֶ ֵ֖תם ְׁב ָּ
י־א ִּנָּ֣י יְׁ הוָּ ה
ֹוֹוים ִּכ ֲ
וְׁ יָּ ְׁד ֹ֨עּו ַה ִֶּ֜
הוה
נְׁ ֻּא ֙ם ֲאד ָֹּנָּ֣י יְׁ ִּ ָ֔
ְׁב ִּה ָּק ְׁד ִּשי ָּב ֶכֵ֖ם ְׁלעינ ֶיהם׃

Ezekiel 36:24-26

How God restores
honour to his name

ֹוֹוים
ן־ה ִָּ֔
וְׁ ָּל ַק ְׁח ִּ ֹּ֤תי ֶא ְׁת ֶכ ֙ם ִּמ ַ
ל־ה ֲא ָּרצֹות
וְׁ ִּק ַב ְׁצ ִּתי ֶא ְׁת ֶכֵ֖ם ִּמ ָּכ ָּ
אתי ֶא ְׁת ֶכֵ֖ם ֶאל־ ַא ְׁד ַמ ְׁת ֶכם׃
וְׁ הב ִּ

ּוט ַה ְׁר ֶתם
וְׁ זָּ ַר ְׁק ִּ ַ֧תי ֲעל ֶיכֵ֛ם ַמיִּ ם ְׁטה ִּ ֵֹ֖ורים ְׁ
ִּמ ַ֧כֹל ֻּט ְׁמאֹות ֶיכֵ֛ם
ּומ ָּכל־ֹוִּ ָּֽול ֶיכֵ֖ם
ִּ
ֲא ַטהר ֶא ְׁת ֶכם׃

וְׁ נָּ ַת ִּ ֹּ֤תי ָּל ֶכ ֙ם לָּ֣ב ָּח ָּ ָ֔דש
וְׁ ר ַּוח ֲח ָּד ָּ ֵ֖שה ֶא ָּ֣תן ְׁב ִּק ְׁר ְׁב ֶכם
וַ ֲה ִֹּ֨סר ִֶֹּ֜תי ֶאת־לֹּ֤ב ָּה ֶ֙א ֶ ֙בן ִּמ ְׁב ַש ְׁר ֶָ֔כם
וְׁ נָּ ַת ִּתי ָּל ֶכֵ֖ם לב ָּב ָּשר׃
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ת־רּוחי ֶא ָּ֣תן ְׁב ִּק ְׁר ְׁב ֶכם
ִּ ֵ֖
וְׁ ֶא
קי ת ָ֔לכּו
ר־ב ֻּח ַ ֙
יתי ֹּ֤את ֲא ֶש ְׁ
וְׁ ָּע ִּש ִּ
ּומ ְׁש ְָּּפ ַטי ִּת ְׁש ְׁמ ֵ֖רּו וַ ֲע ִּש ֶיתם׃
ִּ
יש ְׁב ֶ ָּ֣תם ָּב ָָּ֔א ֶרץ ֲא ֶשר נָּ ַ ֵ֖ת ִּתי ַל ֲאבֹת ֶיכם
וִּ ַ
ֹּ֤יתם ִּ ֙לי ְׁל ָ֔ ָּעם
וִּ ְׁה ִּי ֶ
אֹלהים׃
וְׁ ָּ ָּ֣אנ ִָֹּ֔כי ֶא ְׁה ֶיה ָּל ֶכֵ֖ם ל ִּ
הֹוש ְׁע ִּ ָּ֣תי ֶא ְׁת ֶָ֔כם ִּמ ֵ֖כֹל ֻּט ְׁמאֹות ֶיכם
וְׁ ַ
יתי א ָֹ֔תֹו
ל־ה ָּדגָּ ֙ן וְׁ ִּה ְׁרב ִּ ָּ֣
אתי ֶא ַ
וְׁ ָּק ָּ ֹּ֤ר ִּ
א־אתן ֲעל ֶיכֵ֖ם ָּר ָּעב׃
וְׁ ל ֹ ֶ

נּובת ַה ָּש ֶדה
ּות ַ ֵ֖
ת־ְּפ ִּ ָּ֣רי ָּה ָ֔עץ ְׁ
יתי ֶא ְׁ
וְׁ ִּה ְׁרב ִּ ֙
ְׁל ַמ ַען ְ֠ ֲא ֶשר ָּ֣ל ֹא ִּת ְׁקחּו ֵ֛עֹוד
ֹוֹוים׃
ֶח ְׁר ְַּפת ָּר ָּ ֵ֖עב ַב ִּ
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ת־ד ְׁרכ ֶיכָּ֣ם ָּה ָּר ָ֔ ִּעים
ּוזְׁ ַכ ְׁר ֶת ֙ם ֶא ַ
א־טֹובים
ִּ
ּומ ַע ְׁלל ֶיכֵ֖ם ֲא ֶ ָּ֣שר ל ֹ
ַ
יכם
יכם ַ ַ֚על ֲעו ֺ ָֹּ֣נת ֶָ֔
ּונְׁ קֹט ֶֹת ֙ם ִּב ְׁפנ ֶָ֔
תֹועבֹות ֶיכם׃
וְׁ ַ ֵ֖על ֲ
ַ֧ל ֹא ְׁל ַמ ַענְׁ ֶכָּ֣ם ֲא ִּני־ע ֶֹשה
הוה
נְׁ ֻּא ֙ם ֲאד ָֹּנָּ֣י יְׁ ִּ ָ֔
יִּ ּוָּ ַ ֵ֖דע ָּל ֶכם
יכם בית יִּ ְׁש ָּראל׃
ַ֧בֹושּו וְׁ ִּה ָּכ ְׁל ֵ֛מּו ִּמ ַד ְׁרכ ֶ ֵ֖
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הוה
ֹּ֤כֹה ָּא ַמ ֙ר ֲאד ָֹּנָּ֣י יְׁ ִּ ָ֔
יֹום ַט ֲה ִּ ָּ֣רי ֶא ְׁת ֶָ֔כם ִּמ ֵ֖כֹל ֲעו ֺנֹות ֶיכם
ְׁב ֙
ת־ה ָּע ִּ ָ֔רים וְׁ נִּ ְׁבנֵ֖ ּו ֶה ֳח ָּרבֹות׃
תי ֶא ֶ ָּ֣
ֹוש ְׁב ִּ ֙
וְׁ ה ַ
וְׁ ָּה ָּא ֶרץ ַהנְׁ ַש ָּ ֵּ֖מה ת ָּעבד
יני ָּכל־עֹובר׃
שר ָּהיְׁ ָּ ָּ֣תה ְׁש ָּמ ָָּ֔מה ְׁלע ֵ֖
ַ ַ֚ת ַחת ֲא ֶ ָּ֣
וְׁ ָּא ְׁמרּו
ָּה ָּ ֹּ֤א ֶרץ ַה ָֽ֙ ֙זּו ַהנְׁ ַש ָָּּ֔מה ָּהיְׁ ָּ ֵ֖תה ְׁכגַ ן־ע ֶדן
וְׁ ֶה ָּע ִּ ַ֧רים ֶה ֳחר ֵ֛בֹות וְׁ ַהנְׁ ַשּמֹות וְׁ ַהנֶ זה ָּר ֵ֖סֹות
ְׁבצּורֹות יָּ ָּשבּו׃

ם
יכ ֒
רּו ְׁס ִּביבֹות ֶ
שר ִּי ָּש ֲא ֮
וְׁ יָּ ְׁד ָּ֣עּו ַהֹוֹויִּ ם ֲא ֶ ָּ֣
ִּ ָּ֣כי ׀ ֲא ִּנָּ֣י יְׁ הוָּ ה
יתי ַה ֶנ זָּ֣ה ָּר ָ֔סֹות נָּ ַ ֵ֖ט ְׁע ִּתי ַהנְׁ ַש ָּּמה
ָּבנִּ֙ ִּ ֙
יתי׃
הוֵ֖ה ִּד ַב ְׁר ִּתי וְׁ ָּע ִּש ִּ
ֲא ִּני יְׁ ָּ
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הוה
ֹּ֤כֹה ָּא ַמ ֙ר ֲאד ָֹּנָּ֣י יְׁ ִּ ָ֔
עֹוד ֵ֛ז ֹאת ִּא ָּדרש ְׁלבית־יִּ ְׁש ָּר ֵ֖אל
ַל ֲע ָּ֣שֹות ָּל ֶהם
ַא ְׁר ֶבה א ָּ ֵֹ֛תם ַכ ֵ֖צ ֹאן ָּא ָּדם׃
ְׁכ ָּ֣צ ֹאן ָּק ָּד ִּשים
יה
ֹוע ֶ ָ֔ד ָּ
רּוש ַ ֙ל ִּ ֙ם ְׁב ָּ֣מ ֲ
ְׁכ ֹּ֤צ ֹאן יְׁ ָּ
ה ינָּ ֙ה ֶה ָּע ִּ ָּ֣רים ֶה ֳחר ָ֔בֹות
כֹּ֤ן ִּת ְׁ יֶ֙
ְׁמל ֵ֖אֹות ָּ֣צ ֹאן ָּא ָּדם
הוה׃
י־א ִּני יְׁ ָּ
וְׁ יָּ ְׁד ֵ֖עּו ִּכ ֲ

