Torah in Motion
From King Cyrus to Lord Balfour
The Biblical texts of the Second Temple Period
Class #10: The Four Fast Days, in light of Zecharya
By Menachem Leibtag

I. Review of the time line – [using classic history]
605 BCE - Rise of the Babylonian Empire – First year of King Nebuchadnetzer
= 4th year of Yehoyakim
597 - First wave of Exile – Galut Yehoyachin
588 - 10th Tevet – Siege on Jerusalem begins – Yechezkel chapter 24
586 - Second wave of Exile – Temple Destroyed – Galut Tzidkiyahu
[center of the Jewish people, now in Babylonia]
537 Persia takes over Babylonia - King Cyrus & his Decree

ש
ׁ כֹור
ֶ

530 Cambyses ] ?[ ַא ְר ַת ְח ַש ְש ָּתא
522 Darius I ש
ׁ ֶָּד ְריָּ ו
486 Xerxes …
Dates in the book of Ezra & Zecharya
Year 1 Koresh [ Ezra 1:1-7] - the return of the Exile (“shivat tzion”)
Year 2 Koresh- building stops, soon after it begins, due to ‘local population’
GAP ‘one’
[Cambyses – according to classic history] >
Based on Ezra 4:4-5
Year 2 Daryavesh
- construction begins on 24 Kislev [Chagai 2:10-20]
Year 4 Daryavesh -a letter sent from the Exile re: the fast days! Zecharya – chapters 7->8

Year 6 Daryavesh [Ezra 6:14-15] – construction of Second Temple - completed 3 Adar

GAP ‘two’

[classic history = Achashverosh ;
in Seder Olam - no gap!]

Year 7 Artachshasta [Ezra 6:14 thru 7:7], Ezra makes Aliya from Persia
Year 20
“
- Nechemya makes ‘aliya’ [Nechemya chapter one]
Years 32 & 34
“
Nechemya returns [chapter 13]

Part Two - Study of Zecharya chapters 7 thru 8, in light of Yirmiyahu

A. The hope for “shchina” to return to Second Temple

תֹוכְךׁ,נְ ֻאם-
יׁב ֵ
יׁהנְ נִּ יָּ -באׁוְ ָּש ַכנְ ִּת ְ
יׁ,בתִּ -צּיֹוןִּ --כ ִּ
זכריהׁפרקׁבׁ /יד ָּרנִּ יׁוְ ִּש ְמ ִּח ַ
תֹוכְך--וְ ַיָּד ַע ְתׁ,
יׁב ֵ
יׁל ָּעם;ׁוְ ָּש ַכנְ ִּת ְ
יּוׁל ְ
ּיֹוםׁההּואׁ,וְ ָּה ִּ
ַ
יםׁאל-ה’ׁ ַב
וּוׁגֹויִּםׁר ִּב ֶ
ַ
ה’ .טו וְ נִּ ְל
יׁא ָּליִּ ְׁך.ׁ..
אֹותׁש ָּל ַחנִּ ֵ
ְ
ִּכי-ה’ׁ ְצ ָּב
B. A question is sent from Bavel regarding the fast days
זכריהׁפרקׁזׁ א

יָּהׁד ַבר-הׁ’ׁ ֶא ׁל-זְ ַכ ְריָּהׁ,
ְך;ׁה ְ
שׁה ֶמ ֶל ָּ
עׁ,ל ָּד ְריָּוֶ ַ
תׁא ְר ַב ְ
יׁב ְשנַ ַ
יְה ִּ
וַ ִּ

םׁמ ֶלְךׁ
לׁ,ש ְר ֶא ֶצרׁ,וְ ֶרגֶ ֶ
חׁ,ביתֵ -א ַ
שׁה ְת ִּש ִּעיְ --ב ִּכ ְס ֵלו ׁ .ב וַ ּיִּ ְש ַל ֵ
הׁלח ֶֹד ַ
ְב ַא ְר ָּב ָּע ַ
רׁל ֵבית-ה’ׁ ְצ ָּבאֹותׁ,וְ ֶאל-
יםׁא ֶש ְ
ֹרׁ,א ׁלַ -הכ ֲֹהנִּ ֲ
ּלֹותׁ,אתְ -פנֵ יׁה’ ׁ .ג ֵלאמ ֶ
ֶ
וַ ֲאנָּ ָּשיוְ --ל ַח
הׁכ ֶמהׁ
יתיׁזֶ ַ
רׁע ִּש ִּ
רׁ,כ ֲא ֶש ָּ
שׁה ֲח ִּמ ִּשׁיִּ --הנָּ זֵ ַ
הׁ,בח ֶֹד ַ
יםׁ,לאמֹרַ ׁׁ:ה ֶא ְב ֶכ ַ
ֵ
יא
ַהנְ ִּב ִּ
ָּשנִּ יםׁׁ.
?C. Did God ask you to fast

םׁה ָּא ֶרץׁ,וְ ֶאלַ -הכ ֲֹהנִּ יםׁ
ֹרׁאלָּ -כלַ -ע ָּ
יׁלאמֹר ׁ .ה ֱאמ ֶ
אֹותׁ,א ַל ֵ
ֵ
יׁד ַבר-הׁ’ׁ ְצ ָּב
יְה ְ
ד וַ ִּ
צֹוםׁצ ְמ ֻתנִּ יׁ,
ַ
יםׁשנָּ הֲ --ה
הׁש ְב ִּע ָּ
יעיׁ,וְ זֶ ִּ
יּׁוב ְש ִּב ִּ
יש ַ
פֹודׁב ֲח ִּמ ִּ
ַ
ֵלאמֹרִּ ׁׁ:כׁיַ -צ ְמ ֶתםׁוְ ָּס
םׁהש ִֹּתים ?.
םׁהא ְֹכ ִּליםׁ,וְ ַא ֶת ַ
לֹואׁא ֶת ָּ
ַ
יׁת ְשתּוֲ --ה
אכלּוׁ,וְ ִּכ ִּ
ָּאנִּ י ׁ.ו וְ ִּכיׁת ֹ ְ
יֹותׁיְרּוש ַלםׁ
ָּ
ׁ,ב ְה
ם ִּ
יםׁה ִּראש ֹנִּ י ׁ
יא ָּ
דׁהנְ ִּב ִּ
רׁק ָּראׁה’ׁ ְביַ ַ
יםׁ,א ֶש ָּ
ֲ
תַ -ה ְד ָּב ִּר
לֹואׁא ׁ
ֶ
ז ֲה
יה;ׁוְ ַהנֶ גֶ בׁוְ ַה ְש ֵפ ָּלהׁ,י ֵֹשבׁׁ.
ׁס ִּביב ֶֹת ָּ
יה ְ
תּׁוש ֵלוָּ הׁ,וְ ָּע ֶר ָּ
י ֶֹש ֶב ְ
D. What caused First Temple to be destroyed
= solution for Second Temple

טׁא ֶמתׁ,
אֹותׁ,לאמֹרִּ ׁׁ:מ ְש ַפ ֱ
ֵ
ֹהׁא ַמרׁה’ׁ ְצ ָּב
יָּהׁ,לאמֹר .ט כ ָּ
ֵ
ׁ,אל-זְ ַכ ְר
יׁ,ד ַבר-ה’ ֶ
יְה ְ
ח וַ ִּ
יׁ,א ׁל-
ישׁאתָּ -א ִּחיׁו .י וְ ַא ְל ָּמנָּ הׁוְ יָּ תֹוםׁגֵ רׁוְ ָּענִּ ַ
שּוׁא ֶ
ִּ
יםׁ,ע
ֲ
ְשפֹטּוׁ,וְ ֶח ֶסדׁוְ ַר ֲח ִּמ
בּוׁב ְל ַב ְב ֶכם
יוׁ,אלַ -ת ְח ְש ִּ
ישׁא ִּח ַ
תׁא ָּ
ַת ֲעשֹקּו;ׁוְ ָּר ַע ִּ

…יא וַיְ מָ אֲנּו לְ הַ קְ ִׁשיב ,וַיִׁ ְתנּו כָתֵ ף סֹ ָר ֶרת; וְ אָ ְזנֵיהֶ ם ,הִׁ כְ בִׁ ידּו ִׁמ ְשמֹו ַע.
תֹורה וְ אֶ ת-הַ דְ בָ ִׁרים אֲשֶ ר שָ לַח יְ הוָה צְ בָ אֹות
יב וְ לִׁ בָ ם שָ מּו שָ ִׁמירִׁ ,מ ְשמֹו ַע אֶ ת-הַ ָ
יאים הָ ִׁראשֹ נִׁ ים; וַיְ הִׁ י קֶ צֶ ף גָדֹול ,מֵ אֵ ת יְ הוָה צְ בָ אֹות.
בְ רּוחֹו ,בְ יַד ,הַ נְ בִׁ ִׁ
יג וַיְ הִׁ י ַכאֲשֶ ר-קָ ָרא ,וְ ל ֹא שָ מֵ עּו :כֵן יִׁ קְ ְראּו וְ ל ֹא אֶ ְשמָ ע,
…יד וְ אֵ סָ ע ֲֵרם ,עַל כָל-הַ גֹויִׁ ם אֲשֶ ר ל ֹא-יְ דָ עּום ,וְ הָ אָ ֶרץ נָשַ מָ ה אַ ח ֲֵריהֶ ם ,מֵ עֹ בֵ ר
ּומשָ ב; ַוי ִָׁשימּו אֶ ֶרץ-חֶ ְמדָ ה ,לְ שַ מָ ה.
ִׁ

אתיׁ
אֹותׁ,קנֵ ִּ
ִּ
ֹהׁא ַמרׁה’ׁ ְצ ָּב
אֹותׁ,לאמֹר .ב כ ָּ
ֵ
יׁד ַבר-ה’ׁ ְצ ָּב
יְה ְ
זכריהׁפרקׁח א וַ ִּ
יׁא ׁלִּ -צּיֹוןׁ,
ֹהׁ,א ַמרׁה’ַ ׁ,ש ְב ִּת ֶ
יׁלּה .ג כ ָּ
את ָּ
הׁ,קנֵ ִּ
דֹול ִּ
דֹולה;ׁוְ ֵח ָּמהׁגְ ָּ
ּיֹוןׁקנְ ָּאהׁגְ ָּ
ְל ִּצ ִּ
רׁהק ֶֹדשׁׁ.
אֹותׁה ַ
ַׁ
ה’ׁצ ָּב
תׁ,וְ ַהרְ -
ירׁה ֱא ֶמ ׁ
םׁע ָּ
רּוש ַל ִּ
רּוש ָּלם;ׁוְ נִּ ְק ְר ָּאהׁיְ ָּ
יׁבתֹוְךׁיְ ָּ
וְ ָּש ַכנְ ִּת ְ
’E. Redemption – a ‘two way street

ץׁ,מבֹואׁ
חּׁ,ומ ֶא ֶר ְ
ֵ
ץׁמזְ ָּר
יׁמ ֶא ֶר ִּ
תַ -ע ִּמ ֵ
ׁא ׁ
יׁמֹוש ַיע ֶ
ִּ
אֹותׁ,הנְ נִּ
ִּ
ֹהׁא ַמרׁהׁ’ׁ ְצ ָּב
ז כ ָּ
יֶהׁל ֶהםׁ
יׁא ְה ָּ
יׁל ָּעםׁ,וַ ֲאנִּ ֶ
תֹוְךׁיְרּוש ָּלם;ׁוְ ָּהיּׁוִּ -ל ְ
ָּ
נּוׁב
אתיׁא ָֹּתםׁ,וְ ָּש ְכ ְ
ַה ָּש ֶמש .ח וְ ֵה ֵב ִּ
…ׁׁ
ה ׁ
תּׁ,וב ְצ ָּד ָּק ׁ
ִּ
םֶ --ב ֱא ֶמ
אֹלהי ׁ
ֵל ִּ
יׁ,א ַמרׁ
יכםׁא ִֹּת ָּ
יףׁאב ֵֹת ֶ
םׁב ַה ְק ִּצ ֲ
עׁל ֶכ ְ
יׁל ָּה ַר ָּ
אֹותׁ,כ ֲא ֶשרׁזָּ ַמ ְמ ִּת ְ
ַ
ֹהׁא ַמרׁ,ה’ׁ ְצ ָּב
יד ִּכיׁכ ָּ
יְרּוש ַלםׁ
יטיבׁ ֶאתָּ -
הׁ,ל ֵה ִּ
יםׁה ֵא ֶּל ְ
יׁבּיָּ ִּמ ָּ
ןׁש ְב ִּתיׁזָּ ַמ ְמ ִּת ַ
ה’ׁ ְצ ָּבאֹות;ׁוְ לֹאׁ,נִּ ָּח ְמ ִּתי .טו ֵכ ַ
יתׁיְהּודהַ ׁׁ:א ׁלִּ -ת ָּיראּו .
ָּ
וְ ֶאתֵ -ב
רׁת ֲעשּוׁ:
יםׁ,א ֶש ַ
ֲ
הׁה ְד ָּב ִּר
טז ֵא ֶּל ַ
ם .
יכ ׁ
טּוׁב ַש ֲע ֵר ֶ
לֹוםׁ,ש ְפ ְ
ִּ
טׁש
תּׁומ ְש ַפ ָּ
ישׁאתֵ -ר ֵעהּוֱ --א ֶמ ִּ
תׁ,א ֶ
רּוׁא ֶמ ִּ
ׁׁ ַד ְב ֱ
רׁ,אלֶ -ת ֱא ָּהבּוִּ ׁׁ:כיׁ
תׁש ֶק ַ
ּׁ,וש ֻב ַע ֶ
הּוׁ,א ׁלַ -ת ְח ְשבּוׁ ִּב ְל ַב ְב ֶכם ְ
ַ
תׁר ֵע
תָּ -ר ַע ֵ
ישׁא ׁ
יז וְ ִּא ֶ
אתיׁ,נְ ֻאם-ה’ׁׁ.
רׁשנֵ ִּ
הׁא ֶש ָּ
ֶאתָּ -כ ׁלֵ -א ֶּל ֲ
’F. The ‘Four Fast Days’ will become ‘holidays

יעיׁוְ צֹוםׁ
ׁ,צֹוםׁה ְר ִּב ִּ
ָּ
ת
הָּ -א ַמרׁה’ׁ ְצ ָּבאֹו ׁ
יׁלאמֹר .י ׁט כֹ ׁ
אֹותׁ,א ַל ֵ
ֵ
יׁד ַבר-ה’ׁ ְצ ָּב
יְה ְ
יח וַ ִּ
שֹוןּׁול ִּש ְמ ָּחהׁ,
ְ
הׁל ָּש
יְהּוד ְ
יֶהׁל ֵביתָּ -
יִּה ְ
צֹוםׁה ֲע ִּש ִּיריׁ ְ
ָּ
יעיׁוְ
צֹוםׁה ְש ִּב ִּ
ַ
ישיׁוְ
ַה ֲח ִּמ ִּ
לֹוםׁ,א ָּהבּׁוׁׁׁ.
ֱ
יםׁ,טֹובים;ׁוְ ָּה ֱא ֶמתׁוְ ַה ָּש
ִּ
ּולמ ֲֹע ִּד
ְ

G. Even ‘other nations’ will come to Jerusalem in search of God

. יםׁרבֹות
ַ יׁע ִּר
ָּ ׁוְ י ְֹש ֵב,ֹאּוׁע ִּמים
ַ ֹדׁא ֶשרׁיָּ ב
ֲ ׁׁ ע:ׁהׁ’ׁ ְצ ָּבאֹות,ֹהׁא ַמר
ָּׁ כ כ
ׁ,ּׁול ַב ֵקש,
ְ ’ ְפנֵ יׁה-ּלֹותׁאת
ֶ
לֹוְךׁל ַח
ְ
הׁה
ָּ ׁנֵ ְל ָּכ,תׁלאמֹר
ֵ  ַא ַח-תׁא ׁל
ֶ יׁא ַח
ַ כּוׁיֹוש ֵב
ְ
כא וְ ָּה ְל
ׁ’ׁה-שׁאת
ֶ ׁל ַב ֵק,ים
ְ
צּומ
ִּ םׁע
ֲ ִּיםׁר ִּביםׁוְ גֹוי
ַ אּוׁע ִּמ
ַ ּוב
ָּ כב.  ָּאנִּ י-ׁגַ ם,אֹות;ׁא ְל ָּכה
ֵ
הׁ’ׁ ְצ ָּב-ֶאת
 אֲ שֶׁ ר, בַ י ִָמים הָ הֵ מָ ה, ָאמַ ר ה’ צְ בָ אֹות-ׁׁ כג כֹּה.’ ְפנֵ יׁה-ׁאת,ּלֹות
ֶ
ּׁול ַח,ם
ְ
ירּוש ָּל
ָּ אֹותׁב
ִּ
ְצ ָּב
- ֵנ ְלכָה עִ מָ כֶׁם,ְהּודי לֵאמֹּר
ִ ִאיׁש י

יַחֲ זִ יקּו עֲשָ ָרה אֲ נ ִָשים ִמכֹּל ְלשֹּנֹות הַ ּגֹויִם; וְ הֶ חֱ זִ יקּו בִ כְ נַף

H. Who were the ‘earlier prophets’? – Yirmyahu 7:1-24 or Yeshayhu 2:1-6
,יְהּודָ ה- עַ ל, ָאמֹוץ- יְשַ עְ יָהּו בֶׁ ן,א הַ דָ בָ ר אֲ שֶׁ ר חָ זָה
.וִ ירּושָ ָל ִם
יְהוָה- נָכֹון י ְִהיֶׁה הַ ר בֵ ית,ב וְ הָ יָה בְ ַאחֲ ִרית הַ י ִָמים
- כָל, ִמּגְ בָ עֹות; וְ נָהֲ רּו ֵאלָיו, וְ נִשָ א,בְ ר ֹּאש הֶׁ הָ ִרים
.הַ ּגֹויִם
יְהוָה-הַ ר- וְ ָא ְמרּו לְכּו וְ ַנ ֲעלֶׁה ֶׁאל,ג וְ הָ לְכּו עַ ִמים ַרבִ ים
 וְ ֵנ ְלכָה, וְ י ֵֹּרנּו ִמ ְד ָרכָיו,בֵ ית אֱ ֹלהֵ י ַי ֲעקֹּב-אֶׁ ל
יְהוָה-ּודבַ ר
ְ ,תֹורה
ָ  כִ י ִמצִ ּיֹון ֵתצֵ א:בְ א ְֹּרחֹּתָ יו
.ִמירּוׁשָ ָל ִם
 וְ הֹוכִ יחַ לְעַ ִמים ַרבִ ים; וְ כִ ְתתּו,ד וְ שָ פַט בֵ ין הַ ּגֹויִם
יִשָ א-ל ֹּא--ִיתֹותיהֶׁ ם לְמַ זְ מֵ רֹות
ֵ
 וַחֲ נ,חַ ְרבֹותָ ם ל ְִא ִתים
} {פ. ִיל ְְמדּו עֹוד ִמלְחָ מָ ה- וְ ל ֹּא,ּגֹוי חֶׁ ֶׁרב-גֹוי אֶׁ ל

1 The vison of Isaiah, son of Amoz saw concerning Judah and
Jerusalem.
2 And it shall come to pass in the end of days, that the mountain of
the LORD'S house shall be established as the top of the
mountains, and shall be exalted above the hills; and all nations
shall flow unto it.
3 And many peoples shall go and say: 'Come ye, and let us go up
to the mountain of the LORD, to the house of the God of Jacob;
and He will teach us of His ways, and we will walk in His paths.'
For out of Zion shall go forth the law, and the word of the LORD
from Jerusalem.
4 And He shall judge between the nations, and shall decide for
many peoples; and they shall beat their swords into plowshares,
and their spears into pruninghooks; nation shall not lift up sword
against nation, neither shall they learn war any more. {P}

PART THREE

Sefer Yechezkel – basic outline

A. Rebuke of Am Yisrael - chapters 1 thru 24
[years 5,6,7,9 - the shechina 'leaving' the Mikdash - 'moving' to Bavel]
B. Rebuke of other Nations - chapters 25 thru 35
C. Nevuot of "nechama" & redemption /chapters 36-39
D. Pirkei Mikdash – the shechina ‘returning’ /chapters 40 - 48

Timeline: Sefer Yechezkel begins in Year 30 [of what?]

YEAR ONE = 18th year of Yoshiyahu / new Covenant – found Sefer Torah
Year 13 - 31 yr of Yoshiyahu/ dies at Meggido –war w/Pharaoh Necho /609 BCE
Year 17 – 4th year of Yehoyakim -Nevuchadnezar begins conquest of Middle East
Year 25 – 11th year of Yehoyakim -Nevuchadnezar conquers Jerusalem
Exile Year 1 / Yehoyachin (Yehoyakim’s son) & Yechezkel are exiled
th
Year 36 – 11 year of Tzidkiyahu / Temple destroyed / second wave of Exile
YEAR 50 – Yechezkel’s vision of Temple (chapters 40-48) / 25 years since Exile
Year 87 - Cyrus Decree – first return of the Exile w/Zrubavel (Ezra 1:1)
Year 105 - Groundbreaking of Second Temple on 24 Kislev – Year 2 of Darius

A. Yechezkel – A prophet that no one will listen to!

 וַאֲ נִי, בָ ְרבִ יעִ י בַ חֲ ִמשָ ה ַלחֹדֶ ׁש,ֹלׁשים ׁשָ נָה
ִ א ַוי ְִהי בִ ְׁש
יחזקאל פרק א
 ב.ֹלהים
ִ ֱ מַ ְראֹות א, ו ֶָא ְר ֶאה, הַ שָ מַ ִים,כְ בָ ר; נִפְ ְת חּו-נְהַ ר- עַ ל,הַ ּגֹו ָלה-בְ תֹוְך
 ג הָ יֹה הָ יָה. ְלגָלּות הַ מֶׁ לְֶׁך יֹויָכִ ין,ישית
ִ  ִהיא ַהשָ נָה ַהחֲ ִמ-- ַלחֹדֶ ׁש,בַ חֲ ִמשָ ה
…כְ בָ ר-נְהַ ר-עַ ל--ַש ִדים
ְ  בְ ֶא ֶרץ כ,בּוזִ י הַ כֹהֵ ן-י ְֶחזְ ֵקאל בֶ ן-ה’ ֶאל-ְדבַ ר
בְ נֵי-אֹותָך ֶאל
ְ  ָאדָ ם ׁשֹולֵחַ אֲ נִי- בֶ ן,יחזקאל פרק ב ג וַּי ֹאמֶ ר ֵאלַי
,ָׁשעּו בִ י
ְ בֹותם פ
ָ ֲ הֵ ּמָ ה וַא:בִ י- אֲ ׁשֶ ר מָ ְרדּו,ּמֹור ִדים
ְ ַּגֹויִם ה- ֶאל--ִש ָר ֵאל
ְ י
,אֹותָך
ְ
ַאֲ נִי ׁשֹולֵח--לֵב- ְקׁשֵ י ָפנִים וְ ִחזְ ֵקי, ד וְ הַ בָ נִים.עֶ צֶ ם הַ ּיֹום הַ ֶזה-עַ ד
-י ְִש ְמעּו וְ ִאם- ה וְ הֵ ּמָ ה ִאם. כֹה ָאמַ ר אֲ ֹדנָי ְיהוִ ה,אֲ לֵיהֶ ם; וְ ָאמַ ְר ָת אֲ לֵיהֶ ם
. כִ י נָבִ יא ָהיָה בְ תֹוכָם,וְ י ְָדעּו-- כִ י בֵ ית ְמ ִרי ֵהמָ ה,י ְֶׁחדָ לּו
 בַ חֹּדֶׁ ש,ה’ ֵאלַי בַּשָ נָה הַ ְת ִשיעִ ית-א ַוי ְִהי ְדבַ ר
יחזקאל פרק כד
ׁשֵ ם-) לְָך ֶאת- (כְ ָתב- כתוב, ָאדָ ם- ב בֶ ן. לֵאמֹר, בֶׁ עָ שֹור ַלחֹּדֶׁ ש,ָהע ֲִש ִירי
 בְ עֶ צֶ ם הַ ּיֹום,יְרּוׁשָ ַל ִם-בָ בֶ ל ֶאל- סָ מַ ְך מֶ לְֶך: הַ ּיֹום הַ זֶה,עֶ צֶ ם- ֶאת--הַ ּיֹום
 כֹה ָאמַ ר אֲ ֹדנָי, וְ ָאמַ ְר ָת אֲ לֵיהֶ ם, מָ ׁשָ ל,הַ ּמֶ ִרי-בֵ ית-ּומׁשֹל ֶאל
ְ  ג.הַ ֶזה
הֲ לֹוא-- ָאדָ ם- ְיצֹק בֹו מָ יִם…כה וְ ַא ָתה בֶ ן- וְ גַם, ְשפֹּת ַה ִסיר ְׁשפֹת:ְיהוִ ה
-מַ ְחמַ ד עֵ ינֵיהֶ ם וְ ֶאת- ֶאת: ְמשֹוש ִתפְ ַא ְר ָתם,מָ עּו ָזם-בְ יֹום ַק ְח ִתי מֵ הֶ ם ֶאת
, יָבֹוא הַ ָפלִיט ֵאלֶיָך, כו בַ ּיֹום הַ הּוא.נֹותיהֶ ם
ֵ ְ בְ נֵיהֶ ם ּוב,מַ שָ א נַפְ ׁשָ ם
 וְ ל ֹּא,ּותדַ בֵ ר
ְ ,הַ ָפלִיט- ִיפ ַָתח פִ יָך ֶׁאת, כז בַ יֹום ַההּוא. ָאזְ ָנ ִים,לְהַ ְׁשמָ עּות
.’אֲ נִי ה- וְ י ְָדעּו כִ י,ִית ל ֶָׁהם לְמֹופֵת
ָ ֵת ָאלֵם עֹוד; וְ ָהי

