בקיצור  -זבחים  -קט"ו
לבריאות והצלחת
שמואל בן זכריה וקלרה אידל .מרים בת יהושע ומרתא
פתחיה בן יאיר וחנה .חגית בת שמואל ומרים
וילדיהם דרור הלל ואשר יש'
עודד בן שמואל ומרים .מעין בת אפרים ואורלי
וילדיהם ידידיה רננה שירה אמונה
רועי בן משה ושרה .תמר בת שמואל ומרים
לרפואת חיים שמואל בן סימה
לעילוי נשמת פרל בת רבקה ע"ה
לעילוי נשמת
אלישבע שולביץ ע"ה בת יבלחט"א יעקב אליהו ושרה הורביץ
לעילוי נשמת
הבחור שמואל אלעזר ז"ל בן יבלחט"א נתן ואביבה הורביץ

ׁשֹור אֹו כֶשֶ ב אֹו עֵ ז
בפרשת שחוטי חוץ נאמר,
אֲ ׁשֶׁ ר יִ ְׁׂשחַ ט ׁשֹור אֹו ֶׁכשֶׁ ב אֹו עֵּ ז בַ מַ חֲ נֶׁה אֹו אֲ ׁשֶׁ ר יִ ְׁׂשחַ ט ִמחּוץ
לַ מַ חֲ נֶׁה" ,והטעם שנכתבו שלושת הפרטים הללו,
יִש ָר ֵּאל
" ִאיׁש ִאיׁש ִמבֵּ ית ְׂ

ולא די היה לכתובִ " ,איׁש ִאיׁש ִמבֵּ ית ִי ְׂש ָר ֵּאל אֲ ׁשֶׁ ר
ִי ְׁׂשחַ ט

בַ מַ חֲ נֶׁה אֹו אֲ ֶׁׁשר ִי ְׁׂשחַ ט ִמחּוץ

לַמַ חֲ נֶׁה" ,ללמד על הדברים הבאים ,שאף שאינם
ראויים לבוא אל פתח אהל מועד כמו שהם ,מכל
מקום הם בכלל פרשת שחוטי חוץ ,כי ראויים
הם לבוא לפתח אוהל מועד בשינוי מועט.
א .עולה ושלמים המחוסרים זמן בבעלים.
כעולת זב ומצורע ושלמי נזיר ,אף שאינם ראויים
לבוא לפתח אוהל מועד ,חייבים עליהם בחוץ
משום שחוטי חוץ ,והטעם שהם נתרבו מהכתוב,
כי ראויים הם לבוא בנדבה ,כפי שנתבאר לעיל.
ב .אשם נזיר ואשם מצורע.
לדעת רב חלקיה – הכוונה לאשם נזיר ומצורע
המחוסרים זמן מחמת הבעלים שנשחטו בחוץ
שלא לשמן ,שאף שאינם ראויים לפתח אוהל
מועד לשמן ,משום שהם מחוסרים זמן ,מאחר
שראויים בפנים שלא לשמן ,השוחט אותם שלא
לשמן בחוץ ,חייב.
ולדעת רב הונא – הכוונה לאשם נזיר ומצורע
שנשחטו בזמנו ,שלא לשמן בחוץ .והחידוש הוא
כדעת רבי אליעזר ,האומר ,שאשם הנשחט בפנים
שלא לשמו פסול ,ואף על פי שאינו מתקבל בפנים
שלא לשמו ,אם נשחט בחוץ שלא לשמו חייבים
עליו ,כי היה ראוי להיקרב בפנים לשמו .והוא
הדין לעניין חטאת בזמנה ,מאחר שראויה
להיקרב בפנים לשמה ,השוחט אותה בחוץ חייב
כרת ,אפילו שחטה שלא לשמה[ .ולפי דברי רב
הונא ,אף שהדין הזה הוא כדעת רבי אליעזר,
ממנו יש לנו ללמוד ,שלדעת חכמים ,האומרים
שרק חטאת נפסלת בעשיה שלא לשמה ,כן הדין
בחטאת ,אף שהיא פסולה בפנים שלא לשמה,
השוחט אותה בחוץ שלא לשמה חייב .אבל לפי
דברי רב חלקיה אין בזה חידוש].

אשם בן שנה ולא בן שנתים
מבואר בסוגיה ,שאשם שדינו לבוא מכבש בן
שנה ,אם הביאו מאיל בן שתי שנים ,הוא פסול
לגמרי .וכתבו התוס' ,שכן הדין כשנעשה לשמו ,אבל
אם נעשה שלא לשמו ,הוא כשר ,אלא שלא עלה
לבעלים לשם חובה.

דברים שאין חייבים על העלאתם בחוץ
נאמר בפרשת מעלה בחוץ,

"וַ אֲ לֵּ הֶׁ ם ת ֹּאמַ ר ִאיׁש ִאיׁש

ּומן הַ גֵּר אֲ ׁשֶׁ ר יָגּור בְׂ תֹוכָ ם אֲ ׁשֶׁ ר ַי ֲעלֶׁה ֹּע ָלה
יִש ָר ֵּאל ִ
ִמבֵּ ית ְׂ
יאּנּו ַלעֲשֹות אֹּתֹו לַה' וְׂ נִכְׂ ַרת
אֹו זָ בַ ח .וְׂ ֶׁאל פֶׁ ַתח אֹּהֶׁ ל מֹועֵּ ד ל ֹּא יְׂ בִ ֶׁ

הָ ִאיׁש הַ הּוא מֵּ עַ מָ יו" ,ללמד שאין חיוב העלאת חוץ,
אלא על חלק הקרבן הראוי לעלות למזבח כעולה,
ולהוציא את חלק הקרבן שאינו ראוי להקטרה
אלא לאכילה ,ובכלל זה:
(א) בשר חטאת( .ב) בשר אשם( .ג) בשר קדשי
קדשים [=כבשי עצרת]( .ד) בשר קדשים קלים( .ה)
מותר העומר [לאחר קמיצה]( .ו) שתי הלחם( .ז)
לחם הפנים( .ח) שירי מנחות.
וכל הדברים הללו ,כשם שעל העלאתם בחוץ אין
חייבים כרת של מעלה בחוץ .כך,
א .אין חייבים עליהם משום זרות[ .כלומר ,זר
המקטירם בפנים ,אינו חייב מיתה כזר שעבד
במקדש ,כי אין העלאתם נחשבת הקטרה].
ב .ואין חייבים עליהם משום טומאה[ .כלומר,
כהן טמא המקטירם בפנים ,אינו חייב מיתה
ככהן טמא שעבד במקדש ,כי אין העלאתם
נחשבת הקטרה].
ג .ואין חייבים עליהם משום מחוסר בגדים.
[כלומר ,כהן מחוסר בגדים המקטירם בפנים,
אינו חייב מיתה ככהן שעבד במקדש מחוסר

בגדים ,כי אין העלאתם נחשבת הקטרה].
ד .ואין חייבים עליהם משום שלא רחוץ ידים
ורגלים[ .כלומר כהן המקטירם בפנים בלא
רחיצת ידים ורגלים ,אינו חייב מיתה ככהן שעבד
במקדש בלא לרחוץ ידיו ורגליו ,כי אין העלאתם
נחשבת הקטרה].

עבודות שאין חייבים על עשייתם בחוץ
נאמר בפרשת מעלה בחוץ,

"וַ אֲ לֵּ הֶׁ ם ת ֹּאמַ ר ִאיׁש ִאיׁש

ּומן הַ גֵּר אֲ ׁשֶׁ ר יָגּור בְׂ תֹוכָ ם אֲ ׁשֶׁ ר ַי ֲעלֶׁה ֹּע ָלה
יִש ָר ֵּאל ִ
ִמבֵּ ית ְׂ
יאּנּו לַ עֲשֹות אֹּתֹו לַ ה'
אֹו זָבַ ח .וְׂ ֶׁאל פֶׁ ַתח אֹּהֶׁ ל מֹועֵּ ד ל ֹּא יְׂ בִ ֶׁ
וְׂ נִ כְׂ ַרת הָ ִאיׁש הַ הּוא מֵּ עַ מָ יו" ,ללמד שאין חיוב העלאת
חוץ ,אלא על עבודה כהעלאה שהיא גמר עבודה,
[שכן בהקטרה נגמרת עבודת האברים] ,ובכלל זה
אף:
(א) המנסך( .ב) מקטיר קטורת( .ג) מקטיר קומץ.
(ד) מקטיר מנחת כהנים.
אבל על עבודות שאינן גמר עבודה ,אין חייבים,
ובכלל זה:
(א) יוצק [שמן על המנחה]( .ב) פותת [מנחת מאפה].

(ג) בולל( .ד) מולח( .ה) מניף מנחה( .ו) מגיש
[מנחה בחוץ והיא טעונה הגשה בפנים בקרן מערבית

דרומית כמשפטה]( .ז) מסדר את השולחן( .ח)
מטיב את הנרות [מדשן את המנורה בבקר]( .ט)
קומץ( .י) מקבל דמים.
וכל העבודות הללו ,כשם שעל עשייתם בחוץ,
אין חייבים כרת של עשיית עבודה בחוץ .כך:
א .אין חייבים עליהם משום זרות[ .כלומר ,זר
העושה את אחת העבודות הללו בפנים ,אינו חייב
מיתה כזר שעבד במקדש ,כי אין חיוב מיתה לזר
אלא בעבודת מתנה ,שהיא עבודה תמה ,כלומר
עבודה של נתינה למזבח ולא עבודה של הסרה
ממנו וגם שתהא העבודה הזו גמר עבודה ,וכל
העבודות הנ"ל אינן כן ,חלקן עבודות סילוק,
וחלקן עבודות שיש אחריהן עבודה נוספת,
להשלים את הדבר].
ב .ואין חייבים עליהם משום טומאה[ .כלומר,
כהן טמא העושה את אחת מהעבודות הללו
בפנים ,אינו חייב מיתה ככהן טמא שעבד
במקדש ,כי חיוב כהן טמא ,הוא כחיוב זר ,שכן
שניהם למדים מאותו כתוב ,כפי שנתבאר בדף
י"ז].
ג .ואין חייבים עליהם משום מחוסר בגדים.
[כלומר ,כהן מחוסר בגדים העושה את אחת
מהעבודות הללו בפנים ,אינו חייב מיתה ככהן
שעבד במקדש מחוסר בגדים ,כי גם מחוסר
בגדים דינו כזר].
ד .ואין חייבים עליהם משום שלא רחוץ ידים
ורגלים[ .כלומר כהן העושה אחת מהעבודות
הללו בפנים בלא רחיצת ידים ורגלים ,אינו חייב
מיתה ככהן שעבד במקדש בלא לרחוץ ידיו
ורגליו ,כי דינו שווה לדין מחוסר בגדים בגזרה
שווה].

זמני היתר הבמות
א .עד שלא הוקם המשכן במדבר ,היו הבמות
מותרות.
ב .משהוקם המשכן ,נאסרו הבמות ,עד כניסתם
לארץ.
ג .משבאו לגלגל[ ,להעמיד בו את המשכן ארבע
עשרה שנים של כיבוש וחלוקה] ,הותרו הבמות.
ד .באו לשילה ,ובו היה משכן קבוע[ ,כפי
שיתבאר בעזה"י להלן] ,נאסרו הבמות ,עד חורבן
שילה.
ה .משחרבה שילה ,תחילה היתה הבמה הגדולה
בעיר נוב ,ולאחר הריגת אנשי נוב ,היתה הבמה
הגדולה בעיר גבעון ,וכל אותו זמן ,היו הבמות
מותרות.
ו .באו לירושלים ,ובנו את המקדש ,ומאז נאסרו
הבמות לעולם.

על מי הוטלה עבודת הקרבנות
מתחילה היתה עבודת הקרבנות מוטלת על
הבכורות[ ,וכל שאינו בכור היה פסול לעבודה].
ולאחר זמן ,נטלה העבודה מן הבכורות ,ונתנה
לכהנים[ ,וכל שאינו כהן פסול לעבודה].

ונחלקו חכמים ,באיזה זמן ארע הדבר:
לדעת משנתנו ,ולדעת רבי יהושע בן קרחה – עד
שהוקם המשכן היתה העבודה בבכורות,
שנאמרַ " ,ו ִי ְׁׂשלַח ֶׁאת ַנע ֲֵּרי ְׂבנֵּי ִי ְׂש ָר ֵּאל וַ ַיעֲלּו עֹֹּלת
ַויִזְׂ בְׂ חּו זְׂ בָ ִחים ְׁׂשל ִָמים ַלה' פ ִָרים" ,כלומר הנערים
הללו שהם הבכורות ,הקריבו את העולות
והשלמים בהר סיני [קודם הקמת המשכן] .ולפי
זה ,גם מה שנאמר במעמד הר סיני" ,וְׂ גַם הַ כֹּהֲ נִים
הַ ִּנג ִָׁשים ֶׁאל ה' יִ ְׂת ַקדָ ׁשּו פֶׁן יִ פְׂ רֹּץ בָ הֶׁ ם ה'" ,כלומר אלו
הרגילים לגשת לעבודה יתקדשו מלעלות להר,
הכוונה

לבכורות.

ורק

בהקמת

המשכן,

כשנתחנכו הכהנים לעבודה ,נטלה העבודה
מהבכורות ונתנה לכהנים.
ולדעת רבי – רק עד שבאו ישראל להר סיני,
היתה העבודה בבכורות ,אבל משבאו להר סיני,
נטלה העבודה מהבכורות ,ונתנה לכהנים [נדב
ואביהוא][ .ללשון ראשון שהביא רש"י ,בהר סיני
הקריבו הבכורות בפעם האחרונה ,ועל כך נאמר
בהר סיניַ " ,ו ִי ְׁׂשלַח ֶׁאת ַנע ֲֵּרי בְׂ נֵּי ִי ְׂש ָר ֵּאל וַ ַיעֲלּו עֹֹּלת
ַויִזְׂ בְׂ חּו זְׂ בָ ִחים ְׁׂש ָל ִמים לַה' פ ִָרים" ,ומכאן ואילך
היתה העבודה בכהנים .וללשון שני שכתב רש"י,
מיד כשהגיעו ישראל להר סיני ,נתנה העבודה
לכהנים ,ולא הקריבו הבכורות בפעם האחרונה,
אלא קודם לכן ,והכתוב הנ"ל יתפרש כךַ " ,ו ִי ְׁׂשלַח
ֶׁאת ַנע ֲֵּרי בְׂ נֵּי ִי ְׂש ָר ֵּאל [להביא את הקרבנות] ַו ַיעֲלּו
[הכהנים] עֹֹּלת ַויִזְׂ בְׂ חּו זְׂ בָ ִחים ְׁׂשל ִָמים לַה' פ ִָרים"].
ולפי זה ,מה שנאמר במעמד הר סיני" ,וְׂ גַם
הַ כֹּהֲ נִים ַה ִּנג ִָׁשים ֶׁאל ה' י ְִׂת ַקדָ ׁשּו
הכוונה לכהנים.

פֶׁן יִ פְׂ רֹּץ בָ הֶׁ ם ה'",

היכן נרמז למשה על מיתת נדב ואביהוא
במיתת נדב ואביהוא "וַי ֹּאמֶׁ ר מֹּׁשֶׁ ה ֶׁאל ַאהֲ רֹּן הּוא
אֲ ׁשֶׁ ר ִדבֶׁ ר ה' לֵּאמֹּר בִ ְׂקרֹּבַ י ֶׁא ָקדֵּ ׁש
ֶׁאכָבֵּ ד וַיִ דֹּם ַאהֲ רֹּן" ,כלומר דבר זה כבר אמר לי
וְׂ עַ ל פְׂ נֵּי כָל הָ עָם

הקב"ה שיארע.
ונחלקו חכמים היכן נאמר הדבר למשה:
לדעת רבי – הדבר נאמר למשה במעמד הר סיני,
ָּׁשים ֶאל ה'
כשאמר לו הקב"ה" ,וְ גַם הַ כֹּהֲ ִנים הַ ִנג ִ
י ְִת ַקדָּ ׁשּו פֶן יִפְ רֹּץ בָּ הֶ ם ה'" ,וכבר נתבאר ,שלדעת
רבי ,הכוונה לכהנים ממש ,כלומר נדב ואביהוא,
והם הוזהרו במעמד הר סיני ,שאם יעלו למקום
המקודש ,יפרוץ בהם ה' ,ולכן ,עתה בהקמת
המשכן ,כשלא נזהרו לפרוש מן ההיכל ,פרץ בהם
ה' ,כפי שאמר.
ולדעת רבי יהושע בן קרחה – עניין זה של מיתת
נדב ואביהוא ,נרמז למשה ,כשנצטווה על מלאכת
המשכן ,שנאמר לו על המשכן" ,וְ נֹּעַ ְד ִתי ׁשָּ ָּמה
ִש ָּר ֵאל וְ נ ְִק ַדׁש בִ כְ ב ִֹּדי" ,כלומר ביום
לִבְ נֵי י ְ
שתשרה שכינתי על הבית ,יתקדש שמי
במכובדיי ,והבינו את כוונת הדבר ,רק כשמתו
בני אהרן ,שנתקדש שמו של הקב"ה על ידי
מיתתם שהיו מכובדיו של מקום .וכמאמר רבי
נֹורא
חייא בר אבא אמר רבי יוחנן ,נאמרָ " ,
ֹלהים [זו מידת הדין] ִמ ִמ ְׂקדָ ׁשֶׁ יָך [כמו ממקודשיך
אֱ ִ

כלומר קדושיך]" ,מלמד שבשעה שעושה הקב"ה
דין בקדושיו ,הוא מתיירא ומתעלה ומתהלל.

קבלת יסורים בשתיקה
כיון שמתו בני אהרן ,אמר לו משה לאהרן ,אהרן
אחי ,לא מתו בניך אלא להקדיש שמו של הקב"ה,
[כלומר להודיע שהוא נורא על יראיו ומיודעיו].

וכיון שידע אהרן שבניו ידועי מקום הן ,שתק,
שנאמר " ַו ִידֹּם ַאהֲ רֹּן" ,וקבל שכר[ ,שנתייחד אליו
הדיבור ,שנאמר אחרי אותו ענין ,פרשת שתויי יין ,ולא
הוזכר באותו דיבור משה אלא אהרן].

וכן אמר דוד" ,דֹום לַה' וְׂ ִה ְׂתחֹולֵּל לֹו" ,אף על פי
שמפיל לך חללים חללים את שתוק.
וכן אמר שלמה "עֵּ ת לַחֲ ׁשֹות וְׂ עֵּ ת לְׂ דַ בֵּ ר" ,פעמים
ששותק ,ומקבל שכר על השתיקה ,פעמים מדבר,
ומקבל שכר על הדבור.

האם עולת סיני היתה טעונה הפשט וניתוח
לדעת רבי ישמעאל – בהר סיני נאמרו הכללים
של דיני התורה ,כגון " ִמזְׂ בַ ח אֲ ָדמָ ה ַתעֲשֶׁ ה ִלי
ֹֹּלתיָך וְׂ ֶׁאת ְׁׂשלָ מֶׁ יָך ֶׁאת צ ֹּאנְׂ ָך וְׂ ֶׁאת
וְׂ זָבַ ְׂח ָת עָ ָליו ֶׁאת ע ֶׁ
בְׂ ָק ֶׁרָך בְׂ כָל הַ מָ קֹום אֲ ׁשֶׁ ר ַאזְׂ כִ יר ֶׁאת ְׁׂש ִמי ָאבֹוא ֵּאלֶׁיָך
ּובֵּ ַרכְׂ ִתיָך" אבל לא נתפרשו הפרטים אלא באהל
מועד לאחר שהוקם המשכן ,ומאחר שקודם

הקמת המשכן לא נתפרשו הלכות הקרבנות ,כגון
דין הפשט וניתוח של העולה ,כשהקריבו את
העולה בהר סיני ,לא היתה טעונה הפשט
וניתוח.
ולדעת רבי עקיבא – כל דיני התורה בכלליהם
ובפרטיהם נאמרו למשה בסיני ונשנו באהל מועד
ונשתלשו בערבות מואב [היא משנה תורה שחזר

משה ואמרה להם על הסדר] ומאחר שקודם הקמת
המשכן כבר נתפרשו הלכות הקרבנות ובהם דין
הפשט וניתוח של העולה ,כשהקריבו את העולה
בהר סיני ,היתה טעונה הפשט וניתוח.

אלו בעלי חיים היו כשרים
להקרבה בבמה עד הקמת המשכן
כל בעלי חיים היו כשרים להקרבה בבמה .בין
בהמות ,בין חיות ,ובין עופות[ .שנאמר,

"וַיִ בֶׁ ן נֹּחַ

ּומכֹּל הָ עֹוף
הֹורה ִ
ִמזְׂ בֵּ חַ לַ ה' וַיִ ַקח ִמכֹּל הַ בְׂ הֵּ מָ ה הַ ְׂט ָ

הַ טָ הֹּר

וַ יַעַ ל עֹֹּלת בַ ִמזְׂ בֵּ חַ " .בהמה ועוף מפורשים בכתוב,
וחיה בכלל בהמה היא ,כמו שנאמר" ,ז ֹּאת הַ ְׂב ֵּה ָמה
אֲ ֶׁׁשר ת ֹּאכֵּלּו" ,והולך ומונה בהמות וחיותׁ" ,שֹור ֵּשה
ּותאֹו
כְׂ ָש ִבים וְׂ ֵּשה עִ זִ יםַ .איָל ּוצְׂ בִ י וְׂ י ְַׂחמּור וְׂ ַאקֹו וְׂ ִדיׁשֹּן ְׂ

ָוז ֶָׁמר"] .וכל אלו כשרים ,בין זכרים ובין נקיבות.
בין תמימים ובין בעלי מומים .שלא מצינו
שהכתוב חילק בין זה לזה.
דף קט"ז

ואולם שלושת אלו נפסלו להקרבה בבמה:
א .מחוסרי אבר.
דין זה למד ממה שנצטווה נח להכניס לתיבה
ּומ ָכל
בעלי חיים שאינם מחוסרי אבר שנאמר " ִ
הָ חַ י ִמכָל בָ שָ ר
ּונְׂקבָ ה יִ ְׂהיּו" ,כלומר הבא בהמות שכל בשרם חי
זָ כָ ר ֵּ
ואינם מחוסרי אבר ועל כרחך לא נצטווה בכך
אלא משום שהיה עתיד להקריב מהם קרבנות כי
לצורך קיום המין היה מועיל גם בהבאת בעלי
חיים מחוסרי אבר.
ְׁׂשנַיִ ם ִמכֹּל ָתבִ יא ֶׁאל הַ ֵּתבָ ה לְׂהַ חֲ יֹּת ִא ָתְך

ג .טריפה.
דין זה למד ,ממה שנצטווה נח להכניס בהמות
הדומות לו ,כלומר שאינן טריפה כמותו ,שנאמר,
"לְׂהַ חֲ יֹּת ִא ָתְך".
ועל כרחך לא היה נח טריפה ,כי לא יתכן
שנצטווה להכניס דווקא טריפה כמותו ,כי אין
טעם לצוות שיכניס טריפות בדווקא ,אלא ודאי
לא היה טריפה ,ונצטווה להכניס בהמות כמוהו
שאינן טריפה.
ואמנם אם היה רק הכתוב הזה ,היה מקום
לומר ,שבאמת לא נצטווה להכניס דומים לו,
אלא שיהיו עמו חיות לחברה ,ולא ישאר לבדו,
ואפילו אינם דומים לו .אלא מאחר שנאמר גם
"לְׂחַ יֹות ז ֶַׁרע" ,למדנו שהכנסתם אינה להיות עמו
לחברה ,אלא לקיום עצמם ,ואם כן הסיבה
שנאמר "לְׂהַ חֲ יֹּת ִא ָתְך" ,היא ,ללמד שיהיו דומים
לו ,ולא יהיו טריפה.
ב .שנעבדה בהם עבירה.
הֹורה
דין זה למד מהכתוב" ,וַיִ ַקח ִמכֹּל הַ בְׂ הֵּ מָ ה הַ ְׂט ָ
ּומכֹּל הָ עֹוף הַ טָ הֹּר" ,שעל כרחך אין הכוונה
ִ
לטהורות ממש ,כי באותה שעה עדיין לא נתנה
תורה ,ולא היה חילוק בין טמאות לטהורות,
אלא כוונת הכתוב ,שהקריב בהמות שלא נעבדה
בהן עבירה.
לדעת רב חסדא – נודע לו הדבר על ידי נס זה,
שהעביר את כולם לפני התיבה ,וכל שהתיבה
קולטת ,בידוע שהוא טהור ,אין התיבה קולטת,
בידוע שהם טמאים.
ולדעת רבי אבהו – נודע לו הדבר על ידי נס זה,
שכל אלו שלא נעבדה בהן עברה ,באו לתיבה
מאליהן ,שנאמר" ,וְׂ הַ בָ ִאים ָזכָ ר ּונ ְֵּׂקבָ ה

ִמכָ ל בָ שָ ר

ֹלהים וַיִ ְׂסגֹּר ה' בַ עֲדֹו" ,כלומר שהיו
בָ אּו כַאֲ ׁשֶׁ ר צִ ּוָ ה אֹּתֹו אֱ ִ
באים מאליהן.
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