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1. WHAT WAS THE משכן SUPPOSED TO BE? 

 רמב"ן שמות פרשת תרומה פרק כה פסוק ב

 (ב) כאשר דבר השם עם ישראל פנים בפנים עשרת הדברות ... מעתה הנה הם לו לעם והוא להם לאלהים כאשר

 התנה עמהם מתחלה ועתה אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי והייתם לי סגולה (לעיל יט ה) ... והנה הם
 קדושים ראוים שיהיה בהם מקדש להשרות שכינתו ביניהם. ולכן צוה תחלה על דבר המשכן שיהיה לו בית בתוכם
 מקודש לשמו, ושם ידבר עם משה ויצוה את בני ישראל. והנה עקר החפץ במשכן הוא מקום מנוחת השכינה שהוא

 הארון, כמו שאמר (להלן כה כב) ונועדתי לך שם ודברתי אתך מעל הכפרת

 וסוד המשכן הוא, שיהיה הכבוד אשר שכן על הר סיני שוכן עליו בנסתר... והיה במשכן תמיד עם ישראל הכבוד

 שנראה להם בהר סיני. ובבא משה היה אליו הדבור אשר נדבר לו בהר סיני.

 

 שמות פרשת תרומה פרק כה פסוק ח

 (ח) ְוָעׂשּו ִלי ִמְקָּדׁש ְוָׁשַכְנִּתי ְּבתֹוָכם:

 

 שמות פרשת תרומה פרק כה פסוק כא - כב

 (כא) ְוָנַתָּת ֶאת ַהַּכֹּפֶרת ַעל ָהָארֹן ִמְלָמְעָלה ְוֶאל ָהָארֹן ִּתֵּתן ֶאת ָהֵעֻדת ֲאֶׁשר ֶאֵּתן ֵאֶליָך:

 (כב) ְונֹוַעְדִּתי ְלָך ָׁשם ְוִדַּבְרִּתי ִאְּתָך ֵמַעל ַהַּכֹּפֶרת ִמֵּבין ְׁשֵני ַהְּכֻרִבים ֲאֶׁשר ַעל ֲארֹון ָהֵעֻדת ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ֲאַצֶּוה אֹוְתָך ֶאל

 ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:

 

2. THE IMMEDIATE IMPACT OF THE עגל 
  שמות פרשת כי תשא פרק לב

 (ז) וְַיַדֵּבר ְיקָֹוק ֶאל ֹמֶׁשה ֶלְך ֵרד ִּכי ִׁשֵחת  ַעְּמךָ  ֲאֶׁשר ֶהֱעֵליָת ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים: (ח) ָסרּו ַמֵהר ִמן ַהֶּדֶרְך ֲאֶׁשר ִצִּויִתם ָעׂשּו ָלֶהם
 ֵעֶגל ַמֵּסָכה וִַּיְׁשַּתֲחוּו לֹו וִַּיְזְּבחּו לֹו וַֹּיאְמרּו ֵאֶּלה ֱאֹלֶהיָך ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ֶהֱעלּוָך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים:

 (ט) וַֹּיאֶמר ְיקָֹוק ֶאל ֹמֶׁשה ָרִאיִתי ֶאת ָהָעם ַהֶּזה ְוִהֵּנה ַעם ְקֵׁשה ֹעֶרף הּוא: (י)  ְוַעָּתה ַהִּניָחה ִּלי וְִיַחר ַאִּפי ָבֶהם ַוֲאַכֵּלם

 ְוֶאֱעֶׂשה אֹוְתָך ְלגֹוי ָּגדֹול : (יא) וְַיַחל ֹמֶׁשה ֶאת ְּפֵני ְיקָֹוק ֱאֹלָהיו וַֹּיאֶמר  ָלָמה ְיקָֹוק ֶיֱחֶרה ַאְּפָך ְּבַעֶּמָך ֲאֶׁשר הֹוֵצאָת ֵמֶאֶרץ
 ִמְצַרִים  ְּבֹכַח ָּגדֹול ּוְבָיד ֲחָזָקה: (יב) ָלָּמה ֹיאְמרּו ִמְצַרִים ֵלאֹמר ְּבָרָעה הֹוִציָאם ַלֲהרֹג ֹאָתם ֶּבָהִרים ּוְלַכֹּלָתם ֵמַעל ְּפֵני

 ָהֲאָדָמה ׁשּוב ֵמֲחרֹון ַאֶּפָך ְוִהָּנֵחם ַעל ָהָרָעה ְלַעֶּמָך: (יג) ְזֹכר ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלִיְׂשָרֵאל ֲעָבֶדיָך ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעָּת ָלֶהם ָּבְך

 ַוְּתַדֵּבר ֲאֵלֶהם ַאְרֶּבה ֶאת ַזְרֲעֶכם ְּככֹוְכֵבי ַהָּׁשָמִים ְוָכל ָהָאֶרץ ַהֹּזאת ֲאֶׁשר ָאַמְרִּתי ֶאֵּתן ְלַזְרֲעֶכם ְוָנֲחלּו ְלֹעָלם: (יד)  וִַּיָּנֶחם
 ְיקָֹוק ַעל ָהָרָעה ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ַלֲעׂשֹות ְלַעּמֹו :

 

 
3. LONG-TERM THREAT 

  שמות פרשת כי תשא פרק לג

 וְַיַדֵּבר ְיקָֹוק ֶאל ֹמֶׁשה ֵלְך ֲעֵלה ִמֶּזה  ַאָּתה ְוָהָעם ֲאֶׁשר ֶהֱעִליָת ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים  ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעִּתי ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק
 ּוְלַיֲעֹקב ֵלאֹמר ְלַזְרֲעָך ֶאְּתֶנָּנה: (ב) ְוָׁשַלְחִּתי ְלָפֶניָך ַמְלָאְך ְוֵגַרְׁשִּתי ֶאת ַהְּכַנֲעִני ָהֱאֹמִרי ְוַהִחִּתי ְוַהְּפִרִּזי ַהִחִּוי ְוַהְיבּוִסי: (ג)

 ֶאל ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש  ִּכי ֹלא ֶאֱעֶלה ְּבִקְרְּבךָ  ִּכי ַעם ְקֵׁשה ֹעֶרף ַאָּתה ֶּפן ֲאֶכְלָך ַּבָּדֶרְך:

 

 



ZVI GRUMET 

 

  שמות פרשת כי תשא פרק לג
 (ז) ּוֹמֶׁשה ִיַּקח ֶאת ָהֹאֶהל ְוָנָטה לֹו  ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה ַהְרֵחק ִמן ַהַּמֲחֶנה ְוָקָרא לֹו ֹאֶהל מֹוֵעד  ְוָהָיה ָּכל ְמַבֵּקׁש ְיקָֹוק  ֵיֵצא ֶאל
 ֹאֶהל מֹוֵעד ֲאֶׁשר ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה : (ח) ְוָהָיה ְּכֵצאת ֹמֶׁשה ֶאל ָהֹאֶהל ָיקּומּו ָּכל ָהָעם ְוִנְּצבּו ִאיׁש ֶּפַתח ָאֳהלֹו ְוִהִּביטּו ַאֲחֵרי

 ֹמֶׁשה ַעד ֹּבאֹו ָהֹאֱהָלה: (ט) ְוָהָיה ְּכֹבא ֹמֶׁשה ָהֹאֱהָלה ֵיֵרד ַעּמּוד ֶהָעָנן ְוָעַמד ֶּפַתח ָהֹאֶהל ְוִדֶּבר ִעם ֹמֶׁשה: (י) ְוָרָאה ָכל
 ָהָעם ֶאת ַעּמּוד ֶהָעָנן ֹעֵמד ֶּפַתח ָהֹאֶהל ְוָקם ָּכל ָהָעם ְוִהְׁשַּתֲחוּו ִאיׁש ֶּפַתח ָאֳהלֹו:

 

4. NEGOTIATIONS  
  שמות פרשת כי תשא פרק לג

 (יב) וַֹּיאֶמר ֹמֶׁשה ֶאל ְיקָֹוק ְרֵאה ַאָּתה ֹאֵמר ֵאַלי ַהַעל ֶאת ָהָעם ַהֶּזה ְוַאָּתה ֹלא הֹוַדְעַּתִני ֵאת ֲאֶׁשר ִּתְׁשַלח ִעִּמי ְוַאָּתה

 ָאַמְרָּת ְיַדְעִּתיָך ְבֵׁשם ְוַגם ָמָצאָת ֵחן ְּבֵעיָני: (יג) ְוַעָּתה ִאם ָנא ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶניָך הֹוִדֵעִני ָנא ֶאת ְּדָרֶכָך ְוֵאָדֲעָך ְלַמַען ֶאְמָצא
 ֵחן ְּבֵעיֶניָך  ּוְרֵאה ִּכי ַעְּמָך ַהּגֹוי ַהֶּזה : (יד) וַֹּיאַמר ָּפַני ֵיֵלכּו ַוֲהִנֹחִתי ָלְך: (טו) וַֹּיאֶמר ֵאָליו ִאם ֵאין ָּפֶניָך ֹהְלִכים ַאל ַּתֲעֵלנּו

 ִמֶּזה: (טז ) ּוַבֶּמה יִָּוַדע ֵאפֹוא ִּכי ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶניָך ֲאִני ְוַעֶּמךָ  ֲהלֹוא ְּבֶלְכְּתָך ִעָּמנּו  ְוִנְפִלינּו ֲאִני ְוַעְּמךָ  ִמָּכל ָהָעם ֲאֶׁשר ַעל ְּפֵני
 ָהֲאָדָמה:

 
5. THE SECOND לוחות 

  שמות פרשת כי תשא פרק לג

 (כא) וַֹּיאֶמר ְיקָֹוק ִהֵּנה ָמקֹום ִאִּתי  ְוִנַּצְבּתָ  ַעל ַהּצּור: (כב) ְוָהָיה ַּבֲעֹבר ְּכֹבִדי  ְוַׂשְמִּתיךָ  ְּבִנְקַרת ַהּצּור ְוַׂשֹּכִתי ַכִּפי  ָעֶליךָ  ַעד
 ָעְבִרי: (כג) ַוֲהִסֹרִתי ֶאת ַּכִּפי  ְוָרִאיתָ  ֶאת ֲאֹחָרי ּוָפַני ֹלא ֵיָראּו:

 

 שמות פרשת כי תשא פרק לד פסוק ב - ג
 (ב) ֶוְהֵיה ָנכֹון ַלֹּבֶקר  ְוָעִליתָ  ַבֹּבֶקר ֶאל ַהר ִסיַני  ְוִנַּצְבּתָ  ִלי ָׁשם ַעל ֹראׁש ָהָהר: (ג)  ְוִאיׁש ֹלא ַיֲעֶלה ִעָּמךְ  ְוַגם ִאיׁש ַאל ֵיָרא ְּבָכל

 ָהָהר ַּגם ַהֹּצאן ְוַהָּבָקר ַאל ִיְרעּו ֶאל מּול ָהָהר ַההּוא:

 
 (ד) וִַּיְפֹסל  ְׁשֵני ֻלֹחת ֲאָבִנים ָּכִראׁשִֹנים וַַּיְׁשֵּכם  ֹמֶׁשה  ַבֹּבֶקר  וַַּיַעל  ֶאל ַהר ִסיַני ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיקָֹוק  ֹאתֹו  וִַּיַּקח ְּבָידֹו ְׁשֵני ֻלֹחת

 ֲאָבִנים: (ה) וֵַּיֶרד ְיקָֹוק ֶּבָעָנן וִַּיְתַיֵּצב  ִעּמֹו  ָׁשם וִַּיְקָרא ְבֵׁשם ְיקָֹוק: (ו) וַַּיֲעֹבר ְיקָֹוק ַעל  ָּפָניו  וִַּיְקָרא ְיקָֹוק ְיקָֹוק ֵאל ַרחּום ְוַחּנּון

 ֶאֶרְך ַאַּפִים ְוַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת: (ז) ֹנֵצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפים ֹנֵׂשא ָעֹון ָוֶפַׁשע ְוַחָּטָאה ְוַנֵּקה ֹלא ְיַנֶּקה ֹּפֵקד ֲעֹון ָאבֹות ַעל ָּבִנים ְוַעל ְּבֵני
 ָבִנים ַעל ִׁשֵּלִׁשים ְוַעל ִרֵּבִעים:

 

 (ח) וְַיַמֵהר ֹמֶׁשה וִַּיֹּקד ַאְרָצה וִַּיְׁשָּתחּו: (ט) וַֹּיאֶמר ִאם ָנא ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶניָך ֲאדָֹני  ֵיֶלְך ָנא ֲאדָֹני ְּבִקְרֵּבנּו ִּכי ַעם ְקֵׁשה ֹעֶרף
 הּוא  ְוָסַלְחָּת ַלֲעֹוֵננּו ּוְלַחָּטאֵתנּו ּוְנַחְלָּתנּו:

 (י) וַֹּיאֶמר ִהֵּנה ָאֹנִכי ֹּכֵרת ְּבִרית  ֶנֶגד ָּכל ַעְּמךָ  ֶאֱעֶׂשה ִנְפָלֹאת ֲאֶׁשר ֹלא ִנְבְראּו ְבָכל ָהָאֶרץ ּוְבָכל ַהּגֹוִים  ְוָרָאה ָכל ָהָעם ֲאֶׁשר

 ַאָּתה ְבִקְרּבֹו  ֶאת ַמֲעֵׂשה ְיקָֹוק ִּכי נֹוָרא הּוא  ֲאֶׁשר ֲאִני ֹעֶׂשה ִעָּמךְ :
 

6. THE TERROR OF THE UNKNOWN 

 
  שמות פרשת כי תשא פרק לד

 (כז) וַֹּיאֶמר ְיקָֹוק ֶאל ֹמֶׁשה  ְּכָתב ְלךָ  ֶאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ִּכי ַעל ִּפי ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה  ָּכַרִּתי ִאְּתָך ְּבִרית  ְוֶאת ִיְׂשָרֵאל : (כח) וְַיִהי

 ָׁשם ִעם ְיקָֹוק ַאְרָּבִעים יֹום ְוַאְרָּבִעים ַלְיָלה ֶלֶחם ֹלא ָאַכל ּוַמִים ֹלא ָׁשָתה וִַּיְכֹּתב ַעל ַהֻּלֹחת ֵאת ִּדְבֵרי ַהְּבִרית ֲעֶׂשֶרת
 ַהְּדָבִרים: (כט) וְַיִהי ְּבֶרֶדת ֹמֶׁשה ֵמַהר ִסיַני ּוְׁשֵני ֻלֹחת ָהֵעֻדת ְּבַיד ֹמֶׁשה ְּבִרְדּתֹו ִמן ָהָהר ּוֹמֶׁשה ֹלא ָיַדע ִּכי  ָקַרן עֹור ָּפָניו
 ְּבַדְּברֹו ִאּתֹו: (ל) וַַּיְרא ַאֲהרֹן ְוָכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ֹמֶׁשה ְוִהֵּנה ָקַרן עֹור ָּפָניו וִַּייְראּו ִמֶּגֶׁשת ֵאָליו: (לא) וִַּיְקָרא ֲאֵלֶהם ֹמֶׁשה

 וַָּיֻׁשבּו ֵאָליו ַאֲהרֹן ְוָכל ַהְּנִׂשִאים ָּבֵעָדה וְַיַדֵּבר ֹמֶׁשה ֲאֵלֶהם:

 
7. THE LINGERING QUESTIONS 

 



ZVI GRUMET 

a. Is the presence of the שכינה dependent on משה? 

b. Is there a direct ברית between ה' and the people? 

c. Does the אהל מועד replace the משכן? 

 שמות מ׳:ל״ד-ל״ח
 

 לד) וְַיַכ֥ס ֶהָעָנ֖ן ֶאת־ֹאֶ֣הל מֹוֵע֑ד ּוְכבֹ֣וד ְיהָו֔ה ָמֵל֖א ֶאת־ַהִּמְׁשּכָֽן׃ (לה) ְוֹלא־ָיֹכ֣ל ֹמֶׁש֗ה ָלבֹוא֙ ֶאל־ֹאֶ֣הל מֹוֵע֔ד ּכִֽי־ָׁשַכ֥ן ָעָל֖יו)

ם׃ (לז) ְוִאם־ֹל֥א ָעָנן֙ ֵמַע֣ל ַהִּמְׁשָּכ֔ן ִיְסעּ֖ו ְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֑ל ְּבֹכ֖ל ַמְסֵעיהֶֽ  ֶהָעָנ֑ן ּוְכבֹ֣וד ְיהָו֔ה ָמֵל֖א ֶאת־ַהִּמְׁשּכָֽן׃ (לו) ּוְבֵהָעלֹ֤ות הֶֽ

ית־ִיְׂשָרֵא֖ל ל־ַהִּמְׁשָּכן֙ יֹוָמ֔ם ְוֵאׁ֕ש ִּתְהֶי֥ה ַלְ֖יָלה ּבֹ֑ו ְלֵעיֵנ֥י ָכל־ּבֵֽ  ֵיָעֶל֖ה ֶהָעָנ֑ן ְוֹל֣א ִיְסעּ֔ו ַעד־יֹ֖ום ֵהָעֹלֽתֹו׃ (לח) ִּכי֩ ֲעַנ֨ן ְיהָו֤ה עַֽ
ם׃  ְּבָכל־ַמְסֵעיהֶֽ

 

 שמות כ״ט:ל״ח-מ״ו
יד׃ (לט) ֶאת־ַהֶּכֶ֥בׂש ָהֶאָח֖ד ַּתֲעֶׂש֣ה ַבֹּבֶ֑קר)  לח) ְוֶז֕ה ֲאֶׁש֥ר ַּתֲעֶׂש֖ה ַעל־ַהִּמְזֵּבַ֑ח ְּכָבִׂש֧ים ְּבנֵֽי־ָׁשָנ֛ה ְׁשַנִ֥ים ַלּיֹ֖ום ָּתמִֽ

ִים׃ (מ) ְוִעָּׂשרֹ֨ן ֹסֶ֜לת ָּבלּ֨ול ְּבֶׁשֶ֤מן ָּכִתית֙ ֶרַ֣בע ַהִה֔ין ְוֵנֶ֕סְך ְרִבִע֥ית ַהִה֖ין יָ֑יִן ַלֶּכֶ֖בׂש  ְוֵאת֙ ַהֶּכֶ֣בׂש ַהֵּׁשִנ֔י ַּתֲעֶׂש֖ה ֵּב֥ין ָהַעְרּבָֽ
ֲעֶׂשה־ָּלּ֔ה ְלֵר֣יַח ִניֹחַ֔ח ִאֶּׁש֖ה ַליהוָֽה׃ ד׃ (מא) ְוֵאת֙ ַהֶּכֶ֣בׂש ַהֵּׁשִנ֔י ַּתֲעֶׂש֖ה ֵּב֣ין ָהַעְרָּבִ֑ים ְּכִמְנַח֨ת ַהֹּבֶ֤קר ּוְכִנְסָּכּה֙ ּתַֽ  ָהֶאחָֽ

ם׃ (מג) ְוֹנַעְדִּת֥י ָׁשָּ֖מה ֶהל־מֹוֵע֖ד ִלְפֵנ֣י ְיהָו֑ה ֲאֶׁש֨ר ִאָּוֵע֤ד ָלֶכם֙ ָׁשָּ֔מה ְלַדֵּב֥ר ֵאֶל֖יָך ׁשָֽ  (מב) ֹעַל֤ת ָּתִמיד֙ ְלֹדֹרֵ֣תיֶכ֔ם ֶּפַ֥תח אֹֽ
י׃ (מד) ְוִקַּדְׁשִּת֛י ֶאת־ֹאֶ֥הל מֹוֵע֖ד ְוֶאת־ַהִּמְזֵּבַ֑ח ְוֶאת־ַאֲהרֹ֧ן ְוֶאת־ָּבָנ֛יו ֲאַקֵּדׁ֖ש ְלַכֵה֥ן לִֽי׃ (מה)  ִלְבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֑ל ְוִנְקַּדׁ֖ש ִּבְכֹבדִֽ

ים׃ (מו) וְָיְדעּ֗ו ִּכ֣י ֲאִנ֤י ְיהָוה֙ ֱאֹלֵ֣היֶה֔ם ֲאֶׁש֨ר הֹוֵצ֧אִתי ֹאָת֛ם ֵמֶאֶ֥רץ ִמְצַרִ֖ים  ְוָׁשַ֣כְנִּת֔י ְּבתֹ֖וְך ְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֑ל ְוָהיִ֥יִתי ָלֶה֖ם ֵלאֹלהִֽ
ם׃ (פ  (ְלָׁשְכִנ֣י ְבתֹוָכ֑ם ֲאִנ֖י ְיהָו֥ה ֱאֹלֵהיהֶֽ

 

 ויקרא א׳:א׳-ב׳
. ר׃ (ב) ַּדֵּב֞ר ֶאל־ְּבֵנ֤י ִיְׂשָרֵאל֙ ְוָאַמְרָּת֣ ֲאֵלֶה֔ם ָאָד֗ם)  א) וִַּיְקָר֖א ֶאל־ֹמֶׁש֑ה וְַיַדֵּב֤ר ְיהָוה֙ ֵאָל֔יו ֵמֹאֶ֥הל מֹוֵע֖ד ֵלאמֹֽ

 ּכִֽי־ַיְקִר֥יב ִמֶּכ֛ם ָקְרָּב֖ן לַֽיהָו֑ה ִמן־ַהְּבֵהָמ֗ה ִמן־ַהָּבָקר֙ ּוִמן־ַהֹּצ֔אן ַּתְקִר֖יבּו ֶאת־ָקְרַּבְנכֶֽם׃

 

 במדבר כ״ז:י״ב-י״ז

ל׃ (יג) ְוָרִא֣יָתה ֹאָתּ֔ה)  יב) וַֹּי֤אֶמר ְיהָוה֙ ֶאל־ֹמֶׁש֔ה ֲעֵל֛ה ֶאל־ַה֥ר ָהֲעָבִר֖ים ַהֶּז֑ה ּוְרֵאה֙ ֶאת־ָהָאֶ֔רץ ֲאֶׁש֥ר ָנַתִּ֖תי ִלְבֵנ֥י ִיְׂשָראֵֽ
ֵעָד֔ה יָך׃ (יד) ַּכֲאֶׁשר֩ ְמִריֶת֨ם ִּפ֜י ְּבִמְדַּבר־ִצ֗ן ִּבְמִריַבת֙ הָֽ  ְוֶנֱאַסְפָּת֥ ֶאל־ַעֶּמ֖יָך ַּגם־ָאָּ֑תה ַּכֲאֶׁש֥ר ֶנֱאַס֖ף ַאֲהרֹ֥ן ָאחִֽ

ן׃ (פ י־ְמִריַב֥ת ָקֵדׁ֖ש ִמְדַּבר־צִֽ  (ְלַהְקִּדיֵׁשִ֥ני ַבַּמִ֖ים ְלֵעיֵניֶה֑ם ֵה֛ם מֵֽ

ר׃ (טז) ִיְפֹק֣ד ְיהָו֔ה ֱאֹלֵה֥י ָהרּוֹח֖ת ְלָכל־ָּבָׂש֑ר ִא֖יׁש ַעל־ָהֵעדָֽה׃ (יז) ֲאֶׁשר־ֵיֵצ֣א)  טו) וְַיַדֵּב֣ר ֹמֶׁש֔ה ֶאל־ְיהָו֖ה ֵלאמֹֽ
ה׃  ִלְפֵניֶה֗ם ַוֲאֶׁש֤ר ָיֹבא֙ ִלְפֵניֶה֔ם ַוֲאֶׁש֥ר יֹוִציֵא֖ם ַוֲאֶׁש֣ר ְיִביֵא֑ם ְוֹל֤א ִתְהֶיה֙ ֲעַד֣ת ְיהָו֔ה ַּכֹּצ֕אן ֲאֶׁש֥ר ֵאין־ָלֶה֖ם ֹרעֶֽ

 


