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חק לישראל – פרשת ויגש יום ג'
תורה -

בראשית פרק מד'

יתיו ַעד הֵ ּנָה) :כח( וַ יֵּצֵ א
)כח( וַ יֵּצֵ א הָ אֶ חָ ד ֵמ ִא ִּתי וָ אֹ ַמר אַ ְך טָ רֹף ט ָֹרף וְ לֹא ְר ִא ִ
יתיו ַעד הֵ ּנָה) :כח( וּנְ פַ ק חַ ד ִמ ְ ּלוָ ִתי וַ אֲ ָמ ִרית ְּב ַרם ִמ ְק ַטל
הָ אֶ חָ ד ֵמ ִא ִּתי וָ אֹ ַמר אַ ְך ָטרֹף ט ָֹרף וְ לֹא ְר ִא ִ
ְק ִטיל וְ לָ א חֲזִ ּ ֵת ּה ַעד ְּכ ָען:

שיבָ ִתי ְּב ָר ָעה
הו אָ סוֹ ן וְ הוֹ ַר ְד ּ ֶתם אֶ ת ֵ ׂ
)כט( ּ ְ
ולקַ ְח ּ ֶתם ּגַ ם אֶ ת זֶה ֵמ ִעם ּ ָפנַי וְ קָ ָר ּ
שיבָ ִתי ְ ּב ָר ָעה
הו אָ סוֹ ן וְ הוֹ ַר ְד ּ ֶתם אֶ ת ֵׂ
ְׁשאֹ לָ ה) :כט( ּ ְ
ולקַ ְח ּ ֶתם ּגַ ם אֶ ת זֶה מֵ ִעם ּפָ נַי וְ קָ ָר ּ
ְׁשאֹ לָ ה:
)ל(

יש ָתא ִל ְׁשאוֹ ל:
יע ְר ִע ּנ ֵּה מוֹ ָתא וְ ַתחֲתוּן יָת שִׂ ְב ִתי ְּב ִב ְׁ
)כט( וְ ַת ְד ְּבר ּון אַ ף יָת ֵ ּדין ִמן קֳ ָד ַמי וִ ַ

ורה ְבנ ְַפ ׁשוֹ :
נו וְ נ ְַפ ׁשוֹ ְק ׁש ּ ָ
ֶנו ִא ּ ָת ּ
וְ ַע ּ ָתה ְּכב ִֹאי אֶ ל ַע ְב ְ ּד ָך אָ ִבי וְ הַ ּנ ַַער אֵ ינ ּ ּ

ורה ְבנ ְַפ ׁשוֹ :
נו וְ נ ְַפ ׁשוֹ ְק ׁש ּ ָ
ֶנו ִא ּ ָת ּ
וְ ַע ּ ָתה ְּכב ִֹאי אֶ ל ַע ְב ְ ּד ָך אָ ִבי וְ הַ ּנ ַַער אֵ ינ ּ ּ
ימא לֵ יתוֹ ִהי ִע ּ ָמנָא וְ נ ְַפ ׁ ֵש ּה ח ֲִביבָ א לֵ ּה ְּכנ ְַפ ׁ ֵש ּה:
ַע ְב ָ ּד ְך אַ ָּבא וְ עוּלֵ ָ

)ל(

יתי ְלוַ ת
)ל( ו ְּכ ַען ְּכ ֵמ ִ

ידו עֲ בָ ֶד ָ
ינו
יך אֶ ת ֵׂשיבַ ת ַע ְב ְ ּד ָך אָ ִב ּ
)לא( וְ הָ יָה ִּכ ְראוֹ תוֹ ִּכי אֵ ין הַ ּנ ַַער וָ ֵמת וְ הוֹ ִר ּ
ידו עֲ בָ ֶד ָ
שיבַ ת ַע ְב ְ ּד ָך
יך אֶ ת ֵ ׂ
ְ ּביָגוֹ ן ְׁשאֹ לָ ה) :לא( וְ הָ יָה ִּכ ְראוֹ תוֹ ִּכי אֵ ין הַ ּנ ַַער וָ ֵמת וְ הוֹ ִר ּ
ינו ְ ּביָגוֹ ן ְׁשאֹ לָ ה:
אָ ִב ּ

ימא ו ִּמית וְ ַיחֲתוּן ַע ְב ָ ּד ְ
יך יָת שִׂ יבַ ת ַע ְב ָ ּד ְך אָ ב ּונָא
אֲרי לֵ ית עוּלֵ ָ
)לא( וִ יהֵ י ַּכד ֶי ֱחזֵי ֵ

ְּב ָדווֹ נָא ִל ְׁשאוֹ ל:

נו אֵ לֶ ָ
אתי
יך וְ חָ ָט ִ
)לב( ִּכי ַע ְב ְ ּד ָך ָע ַרב אֶ ת הַ ּנ ַַער ֵמ ִעם אָ ִבי לֵ אמֹר ִאם לֹא ִ
אֲביאֶ ּ ּ
נו אֵ לֶ ָ
ְלאָ ִבי ָּכל הַ ּי ִ
יך
ָמים) :לב( ִּכי ַע ְב ְ ּד ָך ָע ַרב אֶ ת הַ ּנ ַַער מֵ ִעם אָ ִבי לֵ אמֹר ִאם לֹא ִ
אֲביאֶ ּ ּ
אתי ְלאָ ִבי ָּכל הַ יָ ּ ִמים:
וְ חָ ָט ִ

ימר ִאם לָ א אַ יְ ִת ּנ ֵּה ְלוָ ָת ְך וָ א ֱִהי
ימא ִמן אַ ָּבא ְל ֵמ ָ
)לב( אַ ֵרי ַע ְב ָ ּד ְך ְמ ָע ַרב ְּבעוּלֵ ָ

חָ טֵ י ְלאַ ָּבא ָּכל יוֹ ַמ ּיָא:

רש"י
)כט( וקרהו אסון ) -ב"ר( שהשטן מקטרג
בשעת הסכנה :והורדתם את שיבתי וגו' -
עכשיו כשהוא אצלי אני מתנחם בו על אמו
ועל אחיו ואם ימות זה דומה עלי ששלשתן
מתו ביום אחד:
)לא( והיה כראותו כי אין הנער ומת  -אביו

נביא

מצרתו:
)לב( כי עבדך ערב את הנער  -וא"ת למה
אני נכנס לתגר יותר משאר אחי .הם כולם
מבחוץ ואני נתקשרתי בקשר חזק להיות
מנודה בב' עולמות:

 -יחזקאל פרק לז' כה-כח פרק לח' א'

בו בָ ּה אֲבוֹ ֵתיכֶ ם
ֶׁ
בו ַעל הָ אָ ֶרץ
אֲשר נ ַָת ִּתי ְל ַע ְב ִ ּדי ְליַעֲ קֹב אֲ ׁ ֶשר י ְָׁש ּ
)כה( וְ י ְָׁש ּ
ובנֵי ְבנֵיהֶ ם ַעד עוֹ לָ ם וְ ָדוִ ד ַע ְב ִ ּדי נָשִׂ יא לָ הֶ ם
ובנֵיהֶ ם ּ ְ
בו ָעלֶ יהָ הֵ ּ ָמה ּ ְ
וְ י ְָׁש ּ
ְלעוֹ לָ ם) :כה( ויתיבון על ארעא דיהבית לעבדי ליעקב דיתיבו בה אבהתכון ויתבון עלה אינון ובניהון
ובני בניהון עד עלמא ודוד עבדי מלכא להון לעלם:
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חק לישראל – פרשת ויגש יום ג'
יתי אוֹ ָתם
ונְת ִּתים וְ ִה ְר ּ ֵב ִ
)כו( וְ כָ ַר ִּתי לָ הֶ ם ְּב ִרית ׁ ָשלוֹ ם ְּב ִרית עוֹ לָ ם יִ ְהיֶה אוֹ ָתם ּ ַ
בתוֹ כָ ם ְלעוֹ לָ ם) :כו( ואגזר להון קים שלם קים עלם יהי עמהון ואברכינון
וְ נ ַָת ִּתי אֶ ת ִמ ְק ָ ּד ִׁשי ְּ
ואסגי יתהון ואתן ית מקדשי ביניהון לעלם:

יו ִלי ְל ָעם:
וְ הָ יָה ִמ ְׁש ָּכנִ י עֲ לֵ יהֶ ם וְ הָ יִ ִ
יתי לָ הֶ ם לֵ אל ִֹהים וְ הֵ ּ ָמה יִ ְה ּ

)כז(
שכינתי ביניהון ואהוי להון לאלהא ואינון יהון קדמי לעם:

)כז( ואשרי

ש ָראֵ ל ִּב ְהיוֹ ת ִמ ְק ָ ּד ִׁשי ְּבתוֹ כָ ם
הוָ ה ְמקַ ֵ ּד ׁש אֶ ת יִ ְ ׂ
)כח( י ְָדע ּו הַ ּגוֹ יִ ם ִּכי אֲנִ י יְ ֹ
ְלעוֹ לָ ם) :כח( וידעון עממיא ארי אנא יי מקדש ית ישראל במהוי מקדשי ביניהון לעלם:
הוָ ה אֵ לַ י לֵ אמֹר) :א( והוה פתגם נבואה מן קדם יי עמי למימר:
)א( וַ יְ ִהי ְדבַ ר יְ ֹ
רש"י
)כה( לעבדי ליעקב  -כעין שנתתיה ליעקב
בלי מצרי':

כתובים

 -משלי י' טו'-יט'

ישם:
הוֹ ן ָע ִׁשיר ִק ְריַת עֻ ּזוֹ ְמ ִח ּ ַתת ַ ּד ִ ּלים ֵר ׁ ָ

)טו( קנינא דעתירא כרכא דעושניה ושציא

בואַ ת ָר ׁ ָשע ְלחַ ּ ָטאת:
ּ ְפעֻ ַּלת צַ ִ ּדיק ְלחַ יִ ּים ְּת ּ

)טז( עובדי דצדיקא לחיי עללתיה דרשיעא

)טו(
דמסכנא צריכותהון:
)טז(
לחטותא:

מוסָ ר וְ עוֹ זֵב ּתוֹ כַ חַ ת ַמ ְת ֶעה:
אֹ ַרח ְלחַ יִ ּים ׁשוֹ ֵמר ּ

)יז(
מכסנותא תעי:

)יז( אורח דחיי נטרי מרדותא ודשבק

הוא ְכ ִסיל:
שנְ אָ ה ִ ׂ
ְמכַ ּ ֶסה ִ ׂ
ש ְפ ֵתי ׁ ָשקֶ ר ּומוֹ צִ א ִד ָּבה ּ

)יח(
דשקרא ומפיק טבא הוא סכלא:

)יח( מכמין בעל דבבא ספותא

ְּברֹב ְ ּדבָ ִרים לֹא י ְֶח ַ ּדל ּ ָפ ׁ ַשע וְ חוֹ ֵׂש ְך ְ ׂשפָ ָתיו ַמ ְ ׂש ִּכיל:

)יט(
חובא ודחשך שפותיה שוכלתנא:

)יט( בסוגאה דמלי לא פסק

רש"י
)טו( הון עשיר  -בתורה .קרית עוזו  -היא
לו .מחתת דלים רישם  -עניות' שלא עסקו
בתורה היא מחיתתם:
)טז( פעולת צדיק לחיים  -כמשמעו ,ומדרש
אגדה שלמה עשה פעולת המקדש לחייהם של
ישראל לכפרתן .ותבואת רשע  -תבואתו
)ס"א הבאתו( של מנשה שהכניס בו הסמל
היא היתה לחטאת:

)יז( אורח לחיים  -השומר מוסר היא הדרך
לחיים .ועוזב תוכחת מתעה  -את עצמו ואת
אחרים:
)יח( מכסה שנאה שפתי שקר  -החונף שפתיו
שקר ומכסה שנאה בלבו .ומוציא דבה הוא
כסיל  -לעז שיהו אנשים דובבין בו על
חבירו:
)יט( ברוב דברים לא יחדל פשע  -המרבה
דברים מביא חטא .וחושך שפתיו  -הוא
המשכיל:

כולל "שערי קדושה ותפילה" – ירושלים www.shaareykedusha.com - +972 2 628 21 45 -

טעון גניזה

3

חק לישראל – פרשת ויגש יום ג'
משנה

 -יבמות פרק יא'

ֲנוסָ ה וְ ַעל הַ ְמפֻ ּ ָתה .הָ אוֹ נֵס וְ הַ ְמפַ ּ ֶתה ַעל הַ נְּ שׂ ּואָ ה ,חַ יָּב.
)א( נוֹ ְש ִאין ַעל הָ א ּ
הודה
ומפֻ ּ ַתת ְּבנוֹ ַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
אֲנוסַ ת ְּבנוֹ ּ ְ
ומפֻ ּ ַתת אָ ִביו,
אֲנוסַ ת אָ בִ יו ּ ְ
נוֹ ֵ ׂשא אָ ָדם
ּ
ּ
ומפֻ ּ ַתת אָ ִביו:
אֲנוסַ ת אָ ִביו ּ ְ
אוֹ סֵ ר ַּב ּ
רע"ב ) -א( נושאין על האנוסה  -לאחר
שאנס או פתה אשה מותר לישא בתה או אמה
או אחותה ,דכתיב )ויקרא כ'( ואיש אשר יקח
את אשה ואת אמה ,בכולן נאמר שכיבה וכאן
נאמרה לקיחה לומר לך דרך לקיחה אסרה
תורה :רבי יהודה אוסר  -דכתיב )דברים
כ"ג( לא יקח איש את אשת אביו ולא יגלה
כנף אביו ,כנף שראה אביו לא יגלה .ואין
הלכה כרבי יהודה .אבל חכמים אסרו לנטען

מן האשה לישא בתה או אחותה או אמה או
אחת מקרובותיה ,מפני שהיא מצויה אצלם
תמיד ואתו לידי הרגל עבירה .ואם עבר ונשא
אחת מקרובות אנוסתו ומפותתו או מקרובות
האשה שנחשד עליה אין מוציאין אותה מידו.
ומתניתין דקתני נושאין על האנוסה דמשמע
אפילו לכתחלה ,מיירי לאחר מיתת האנוסה
והמפותה ,דהשתא ליכא למיחש שמא לאחר
שישא בתה יזנה עם הראשונה:

רו בָ נֶיהָ ִע ּ ָמ ּה ,לֹא חוֹ ְלצִ ין וְ לֹא ְמי ְַּב ִמין ,א ֲִפלּ ּו הוֹ ָרתוֹ ׁ ֶשל
)ב( הַ גִּ ּיוֹ ֶרת ׁ ֶשנִּ ְת ּגַ יְ ּ ּ
אשוֹ ן ׁ ֶשלּ ֹא ִב ְק ֻד ּ ׁ ָשה וְ לֵ ָדתוֹ ִב ְק ֻד ּ ׁ ָשה וְ הַ ּ ׁ ֵשנִ י הוֹ ָרתוֹ וְ לֵ ָדתוֹ בִ ְק ֻד ּ ׁ ָשה וְ כֵ ן ִׁש ְפחָ ה
ִר ׁ
רו בָ נֶיהָ ִע ּ ָמ ּה:
ׁ ֶשנִּ ְׁש ּ ַת ְח ְר ּ
רע"ב ) -ב( לא חולצין  -דאחוה מן האב
בעינן ,וגרים אין להם שאר מן האב:

תו,
או נ ִָׁשים וָ ֵמ ּ
ילו הַ ּ ַתעֲ רוֹ בוֹ ת וְ נָשְׂ ּ
בו וַ ְלדוֹ ֵתיהֶ ןִ ,הגְ ִ ּד ּ
)ג( חָ ֵמ ׁש נ ִָׁשים ׁ ֶשנִּ ְת ָע ְר ּ
לשה חוֹ ְלצִ ין לַ אַ חֶ ֶרת,
וש ׁ ָ
הוא ּ ְׁ
אַ ְר ָּב ָעה חוֹ ְלצִ ין ְלאַ חַ ת ,וְ אֶ חָ ד ְמי ֵַּבם אוֹ ָת ּה.
ּ
או אַ ְר ַּבע ח ֲִליצוֹ ת וְ יִ בּ ּום ְלכָ ל אַ חַ ת וְ אֶ חָ ת:
וְ אֶ חָ ד ְמי ּ ֵַבםְ .
נִמצְ ּ
רע"ב ) -ג( שנתערבו ולדותיהן  -ויש לכל
אחת מהן בן ודאי ,שלא נתערב :ארבעה
חולצין לאחת  -בן ודאי של כל אחת מן
הארבעה חולץ לאחת מהן ,דכל אחת מספק
לה לאשת אח .ובן החמישית ישאנה ממה
נפשך ,אם אשת אחיו היא הרי מיבם לה ,ואם
לאו הרי חלץ לה יבמה :הוא ושלשה  -זה
שיבם חולץ לאחרת ושלשה עמו .והחמישי
מיבם ממה נפשך .וחוזרין השנים הללו

וחולצין לשלישית ושנים עמהם והחמישי
מיבם ,וכן כולם :ד' חליצות  -תחלה ,לפי
שאין אחד מהם רשאי ליבם עד שיחלצו לה
הארבעה ,כי היכי דלא לפגע ביבמה לשוק.
והוא הדין דמצו הארבעה למחלץ לכולהו
והאחד כונס את כולן ,אלא דהכי שפיר טפי,
דלמא לכל חד וחד מתרמי דיליה ומתקיימא
מצות יבום:

או נ ִָׁשים,
ילו הַ ּ ַתעֲ רוֹ בוֹ ת ,וְ נ ְ ׂ
)ד( הָ ִא ּ ׁ ָשה ׁ ֶש ּ ְ
ָש ּ
נִת ָע ַרב וַ ְל ָד ּה ִּבוְ לַ ד ַּכ ָּל ָת ּהִ ,הגְ ִ ּד ּ
הוא ְספֵ ק אֵ ׁ ֶשת אָ ִחיו ְספֵ ק אֵ ׁ ֶשת אֲ ִחי
תוְּ ,בנֵי הַ ַּכ ָּלה חוֹ ְלצִ ין וְ לֹא ְמי ְַּב ִמיןֶ ׁ ,ש ּ
וָ ֵמ ּ
הוא ְספֵ ק אֵ ׁ ֶשת אָ ִחיו וְ אֵ ׁ ֶשת ּ ֶבן
אָ ִביוְ ּ .
ובנֵי הַ זְ ּקֵ נָה ,אוֹ חוֹ ְלצִ ין אוֹ ְמי ְַּב ִמיןֶ ׁ ,ש ּ
הוא
תו הַ ְּכ ׁ ֵש ִריםְּ ,בנֵי הַ ּ ַתעֲ רוֹ בוֹ ת ִלבְ נֵי הַ זְ ּקֵ נָה חוֹ ְלצִ ין וְ לֹא ְמי ְַּב ִמיןֶ ׁ ,ש ּ
אָ ִחיוֵ .מ ּ
ובנֵי הַ ַּכ ָּלה ,אֶ חָ ד חוֹ לֵ ץ וְ אֶ חָ ד ְמי ּ ֵַבם:
ְספֵ ק אֵ ׁ ֶשת אָ ִחיו וְ אֵ ׁ ֶשת אֲ ִחי אָ ִביוְ ּ ,
רע"ב ) -ד( מתו כשרים  -הודאין :אחד
חולץ  -תחלה ,והדר מיבם אידך ,ממה
נפשך ,אי האי דחלץ הוא בן הכלה וחלץ

לאשת אחיו ,הא אשתריא לה בהך חליצה
ושפיר נסיב לה אידך שהוא בן הזקנה ,דאשת
בן אחיו מותרת לו .ואי האי דחלץ הוא בן
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הזקנה ואשת בן אחיו חלץ ,הויא לה כחולצת
מן הנכרי ,ובן הכלה כי מיבם לה שפיר

קמיבם:

רומה ,וְ חוֹ ְל ִקים
)ה( כּ ֹהֶ נֶת ׁ ֶשנִּ ְת ָע ַרב וַ ְל ָ ּד ּה ִּבוְ לַ ד ִׁש ְפחָ ָת ּה ,הֲ ֵרי אֵ לּ ּו אוֹ ְכ ִלים ַּב ְּת ּ ָ
חֵ לֶ ק אֶ חָ ד ַּב ּג ֶֹרן ,וְ אֵ ינָן ִמ ּ ַט ּ ְמ ִאין לַ ּ ֵמ ִתים ,וְ אֵ ין נוֹ ְ ׂש ִאין נ ִָׁשיםֵ ּ ,בין ְּכ ׁ ֵשרוֹ ת ּ ֵבין
אויוֹ ת
רו זֶה אֶ ת זֶה ,נוֹ שְׂ ִאין נ ִָׁשים ְר ּ
ילו הַ ּ ַתעֲ רוֹ בוֹ ת ,וְ ִׁש ְח ְר ּ
סולוֹ תִ .הגְ ִ ּד ּ
ּ ְפ ּ
או ,אֵ ינָן סוֹ ְפגִ ין אֶ ת הָ אַ ְר ָּב ִעים.
לַ ְּכהֻ ּנָה ,וְ אֵ ינָן ִמ ּ ַט ּ ְמ ִאין לַ ּ ֵמ ִתים .וְ ִאם נִ ּ ַט ּ ָמ ּ
ֹמ ׁש .וְ אֵ ינָן חוֹ ְל ִקין
לו ,אֵ ינָן ְמ ׁ ַש ְ ּל ִמין קֶ ֶרן וָ ח ֶ
וְ אֵ ינָן אוֹ ְכ ִלים ַּב ְּת ּ ָ
רומה .וְ ִאם אָ ְכ ּ
ַעל הַ ּג ֶֹרןּ .ומוֹ כְ ִרין אֶ ת הַ ְּת ּ ָ
רומה ,וְ הַ ָ ּד ִמים ׁ ֶש ָּלהֶ ם .וְ אֵ ינָן חוֹ ְל ִקים ְּבקָ ְד ׁ ֵשי
טורין ִמן
ופ ּ ִ
יאים ׁ ֶש ָּלהֶ ם ִמיּ ָָדםְ ּ ,
הַ ּ ִמ ְק ָ ּד ׁש ,וְ אֵ ין נוֹ ְתנִ ין לָ הֶ ם קָ ָד ִׁשים ,וְ אֵ ין מוֹ צִ ִ
ובכוֹ רוֹ יְ הֵ א רוֹ ֶעה ַעד ׁ ֶשיִ ּ ְס ּ ָתאֵ ב ,וְ נוֹ ְתנִ ין ָעלָ יו
ומן הַ ּקֵ בָ הְ ּ ,
ומן הַ ְ ּלחָ יַיִ ם ּ ִ
הַ זְ ּר ַֹע ּ ִ
חֻ ְמ ֵרי כֹהֲנִ ים וְ חֻ ְמ ֵרי יִ ְש ְראֵ ִלים:
רע"ב ) -ה( אוכלים בתרומה  -דאחד כהן
ואחד עבד כהן אוכלין בתרומה :וחולקים
חלק אחד  -מפרש בגמרא דהכי קאמר,
וחולקים חלק כאחד ,אם באו שניהם על
הגורן כאחד נותנים להם ,אבל זה בלא זה אין
חולקין להם ,דקסבר האי תנא אין חולקים
תרומה לעבד אלא אם כן רבו עמו :בין
כשרות בין פסולות  -דכל אחד מהם ספק
כהן ספק עבד ,כשרות אסורות לעבד
ופסולות אסורות לכהן ,וספק איסורא
לחומרא :אין סופגין את הארבעים  -דכל
חד אמר אנא לאו כהן אנא :אין משלמין -
דכל חד אמר כהן אנא ,ולא מפקינן ממונא
מספיקא :ומוכרין התרומה  -תרומת תבואתן

אין נותנין אותה לכהן כשמפרישין אותה ,דכל
חד אמר אייתי ראיה דלאו כהן אנא ,ומכל
מקום אי אפשר להן לאכלה אלא מוכרין
אותה לכהן והדמים שלהן :ואין חולקים
בקדשי המקדש  -כגון עורות קדשים ,דלכל
חד מינייהו אמרינן אייתי ראיה דכהן את
ושקול :ואין נותנין להם קדשים  -להקריב:
ואין מוציאין שלהם  -כגון אם נולד להם
בכור אין מוציאין אותו מידן ,וירעה עד
שיסתאב :חומרי ישראל וחומרי כהנים -
מפרש בגמרא ,שמנחתן נקמצת כמנחת ישראל
וקרב בפני עצמו ,ואין שייריה נאכלין כמנחת
ישראל אלא נשרפת כמנחת כהנים שהיא
כליל:

ָדוע ִאם
הֲתה אַ חַ ר ַּבעֲ לָ ה ְׁשל ׁ ָֹשה ח ֳָד ִׁשים וְ נִ ּ ֵ ׂשאת ,וְ י ְָל ָדה ,וְ אֵ ין י ּ ַ
)ו( ִמי ׁ ֶשלּ ֹא ׁ ָש ָ
אשוֹ ן ּובָ נִ ים ִמן
יו לָ ּה ָּבנִ ים ִמן הָ ִר ׁ
ּ ֶבן ִּת ְׁש ָעה לָ ִר ׁ
אשוֹ ן ִאם ּ ֶבן ִׁש ְב ָעה לָ אַ חֲרוֹ ן ,הָ ּ
יו לוֹ אַ ִחים ִמן
הוא לָ הֶ ם חוֹ לֵ ץ וְ לֹא ְמי ּ ֵַבם .הָ ּ
הַ ּ ׁ ֵשנִ י ,חוֹ ְלצִ ין וְ לֹא ְמי ְַּב ִמין .וְ כֵ ן ּ
ומי ּ ֵַבם ,וְ הֵ ם ,אֶ חָ ד
הוא חוֹ לֵ ץ ּ ְ
אשוֹ ן וְ אַ ִחים ִמן הַ ּ ׁ ֵשנִ י ׁ ֶשלּ ֹא ֵמאוֹ ָת ּה הָ אֵ םּ ,
הָ ִר ׁ
חוֹ לֵ ץ וְ אֶ חָ ד ְמי ּ ֵַבם:
רע"ב ) -ו( הן חולצין ולא מיבמין  -לאשתו
של ספק .ואחד מבני הראשון חולץ שמא בן
אביהם היה .ולא מיבמין ,שמא בן האחרון
הוא והרי הוא אחיהן מן האם ולא מן האב
ואשתו עליהן בכרת .וכן בני האחרון .וכן הוא
חולץ לנשותיהן ולא מיבם :היו לו אחים מן
הראשון ומן האחרון  -שלא מאותה האם:
הוא או חולץ או מיבם  -לאשת בן הראשון,

אם אחיו הוא הרי טוב ,ואם לאו ,נכרית היא
אצלו ,וכגון שאין שם אח אלא הוא דליכא
לספוקי ביבמה לשוק .וכן לאשת בן האחרון:
הם אחד חולץ ואחד מיבם  -או בן הראשון
או בן האחרון חולץ לה וחבירו מיבם .אם
יבמתו היא הרי טוב ,ואם לאו נכרית היא.
ומשום יבמה לשוק ליכא למיחש שהרי חלץ
לה יבמה:

כולל "שערי קדושה ותפילה" – ירושלים www.shaareykedusha.com - +972 2 628 21 45 -

טעון גניזה

5

חק לישראל – פרשת ויגש יום ג'
אויָה לַ כּ ֹהֵ ן ,וְ אֵ ינוֹ ִמ ּ ַט ּ ֵמא
)ז( הָ יָה אֶ חָ ד יִ ְ ׂ
ש ָראֵ ל וְ אֶ חָ ד כּ ֹהֵ ן ,נוֹ ֵ ׂשא ִא ּ ׁ ָשה ְר ּ
רומה .וְ ִאם
לַ ּ ֵמ ִתים .וְ ִאם נִ ּ ַט ּ ָמא ,אֵ ינוֹ סוֹ פֵ ג אֶ ת הָ אַ ְר ָּב ִעים .וְ אֵ ינוֹ אוֹ כֵ ל ַּב ְּת ּ ָ
רומה וְ הַ ָ ּד ִמים
ֹמ ׁש .וְ אֵ ינוֹ חוֹ לֵ ק ַעל הַ ּג ֶֹרןּ ,ומוֹ כֵ ר הַ ְּת ּ ָ
אָ כַ ל ,אֵ ינוֹ ְמ ׁ ַש ֵּלם קֶ ֶרן וָ ח ֶ
יאין
ׁ ֶשלּ וֹ  ,וְ אֵ ינוֹ חוֹ לֵ ק ְּבקָ ְד ׁ ֵשי הַ ּ ִמ ְק ָ ּד ׁש ,וְ אֵ ין נוֹ ְתנִ ים לוֹ אֶ ת הַ ּקֳ ָד ִׁשים ,וְ אֵ ין מוֹ צִ ִ
ובכוֹ רוֹ יְ הֵ א רוֹ ֶעה ַעד
טור ִמן הַ זְ ּר ַֹע וְ הַ ְ ּלחָ יַיִ ם וְ הַ ּקֵ בָ הְ ּ ,
אֶ ת ׁ ֶשלּ וֹ ִמ ּיָדוֹ ּ ,ופָ ּ
יו ְׁשנֵיהֶ ם כּ ֹהֲנִ ים,
ׁ ֶשיִ ּ ְס ּ ָתאֵ ב ,וְ נוֹ ְתנִ ין ָעלָ יו ְ
חֻמ ֵרי ֹכהֲנִ ים וְ חֻ ְמ ֵרי יִ שְׂ ְראֵ ִלים .הָ ּ
הוא אֵ ינוֹ ִמ ּ ַט ּ ֵמא לָ הֶ ם ,וְ הֵ ם אֵ ינָן
הוא אוֹ נֵן עֲ לֵ יהֶ ם ,וְ הֵ ם אוֹ נְ נִ ים ָעלָ יו.
ּ
ּ
טור ַעל ַמ ָּכתוֹ
הוא אֵ ינוֹ יוֹ ֵר ׁש אוֹ ָתן ,אֲ בָ ל הֵ ם יוֹ ְר ִׁשין אוֹ תוֹ ּ .ופָ ּ
ִמ ּ ַט ּ ְמ ִאין לוֹ ּ .
וְ ַעל ִק ְללָ תוֹ ׁ ֶשל זֶה וְ ׁ ֶשל זֶה ,וְ עוֹ לֶ ה ְב ִמ ְׁש ָמרוֹ ׁ ֶשל זֶה וְ ׁ ֶשל זֶה ,וְ אֵ ינוֹ חוֹ לֵ ק.
יו ְׁשנֵיהֶ ם ְּב ִמ ְׁש ָמר אֶ חָ ד נוֹ טֵ ל חֵ לֶ ק אֶ חָ ד:
ִאם הָ ּ
רע"ב ) -ז( היה אחד ישראל  -אחד מן
הבעלים ישראל ואחד כהן :הוא אונן עליהן
 שמא זה אביו וביום מיתתו אסור לאכולבקדשים :והם אוננים עליו  -וביום מותו
אסורים שניהם בקדשים .ומשכחת לה דרואה
במיתת שניהן וכהן כשר הוא דהא אינו
מיטמא להן ,כגון שנתקדשה קדושי טעות על
תנאי ולא נתקיים דנפקא מיניה בלא גיטא

גמרא

ונישאת תוך שלשה ובכהאי גוונא משכחת לה
דרואה במיתת שניהם וכהן כשר ,הוא לפיכך
אינו מיטמא להן :הוא לא יורש אותן -
דיורשין מדחין אותו אלו אצל אלו :והן יורשין
אותו  -דמי מעכב על ידן ,וחולקים הממון
בין שניהן :ועולה במשמרו  -לעבוד ,ואין בני
משמר מעכבין עליו .אבל אינו חולק ,דכל
בני משמר דחו ליה גבי חבריה:

 -יבמות דף ס"ג ע"א

ואמר רבי אלעזר עתידים כל בעלי אומניות שיעמדו על הקרקע שנאמר
וירדו מאניותיהם כל תופשי משוט מלחים כל חובלי הים על הארץ יעמדו
ואמר ר' אלעזר אין לך אומנות פחותה מן הקרקע שנאמר וירדו רבי
אלעזר חזיא לההיא ארעא דשדי ביה כרבא לפותיא אמר ליה אי תשדייה
לאורכיך הפוכי בעיסקא טב מינך רב על לביני שיבלי חזנהו דקא נייפן
אמר להו אי נייפת איתנופי הפוכי בעיסקא טב מינך אמר רבא מאה זוזי
בעיסקא כל יומא בשרא וחמרא מאה זוזי בארעא מילחא וחפורה ולא עוד
אלא מגניא ליה אארעא ומרמיא ליה תיגרי אמר רב פפא זרע ולא תזבין
אף על גב דכי הדדי נינהו הני מברכן זבין ולא תיזול הני מילי ביסתרקי
אבל גלימא לא מיתרמיא ליה טום ולא תשפיץ שפוץ ולא תיבני שכל
העוסק בבנין מתמסכן קפוץ זבין ארעא מתון נסיב איתתא נחית דרגא נסיב
איתתא סק דרגא בחר שושבינא:
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רש"י על הגמרא
שיעמדו על הקרקע  -יניחו אומנותם
לעסוק בחריש ובקציר :וירדו מאניותיהם כל
תופשי משוט  -אל הארץ יעמדו :וירדו -
לשון ירידת עניות :דשדי בה כרבא  -זרע
כרוב לישנא אחרינא כרבא חרישה כמו כרוב
ותני )ב"ב דף יב( כמה דמסיק תעלא מבי
כרבא )נדה דף סה( :לפותיא  -לרוחב
הערוגה :אי תשדייה לאורכיך  -כלומר
אפילו תחזור ותחרשנה לא יועיל כלום לפי
עסקא :דהפוכי בעסקא טוב  -להרויח יותר:
דקא נייפן  -הרוח מנשבת זו בזו :אי תניפנו
 כמה שתרצו תנופפו אין תועלת בהן לפיפרקמטיא תניפנו לשון הניפי לי במניפה )ב"מ
דף פ"ו( :חפורה  -שחת ששכרה מועט ואוכל
עשבים וחזיז במלח :חפורה  -ירק מן
התבואה עד שלא הביאה שליש :מגניא ליה
אארעא ] -משכבת אותו על הארץ[ לשמור
כל הלילה] :ומרמיא ליה תיגרי  -בשבילה
מתקוטט עם בני אדם[ :זרע  -תבואה
לאכילת ביתך :ולא תזבון  -לא תקנה תבואה
מן השוק :ואע"ג דכי הדדי נינהו  -אפילו
חיטין בזול וקרקעך אינו חשוב ואין לך שכר
לפי השעה אפ"ה הני מתברכין ברכה מצויה

זוהר

בדבר שאין לוקח בדמים ואין כלה מהר:
ברכה  -פלישו"ן בלע"ז :זבן ולא תיזול -
מכור כלי תשמישך והשתמש בדמים
בפרקמטיא קודם שתבא לידי עניות:
ביסתרקי  -כלי הבית טאפי"ט בלע"ז :ברכה
 פלישו"ן בלע"ז :זבן ולא תיזול  -מכור כליתשמישך והשתמש בדמים בפרקמטיא קודם
שתבא לידי עניות :אבל גלימא  -שהיא
להתכבד בלבישתה לא ימכור דלמא כי הדר
בעי לה לא מתרמיא ליה הגונה כמותה :טום
 תרגום של סתום כמו סתמום פלשתים)בראשית כו( טומינון פלשתאי טום ולא
תשפוץ אם יש לך חור קטן בכותל רעוע
סתום אותו מיד ולא תרחיב בנקב לשפץ בו
טיט ולבנים הרבה ליפותו :שפוץ  -פלשטי"ר
בלע"ז ,ואם בעל נפש אתה להנאות בנייניך
הרחב הנקב ושפציהו להיות יפה :ולא תיבני
 לא תפיל את כל הכותל ותבנהו :מתון נסיבאיתתא  -המתן עד שתבדוק מעשיה שלא
תהא רעה וקנטרנית :נחית דרגא ונסיב
איתתא  -לא תקח אשה חשובה ממך שמא
לא תתקבל עליה :שושבינא  -אוהב טוב בחר
לך אדם חשוב להדבק אחריו:

– ויגש דף ר"ח ע"א

צ ִבים ָעלָ יו וְ גו'ִ ,ר ִּבי ִח ּיָיא ּ ָפ ַתח וְ אָ ַמר,
וְ לֹא יָכוֹ ל יוֹ סֵ ף ְל ִה ְתאַ ּ ֵפק ְלכָ ל הַ נִּ ָ ּ
רום ְּבכָ בוֹ דָ ּ .תא
)תהלים קיב( ּ ִפזַּר נ ַָתן לָ אֶ ְביוֹ נִים צִ ְדקָ תוֹ עוֹ ֶמ ֶדת לָ ַעד קַ ְרנוֹ ּ ָת ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יה לָ אָ ָדםִּ ,דיהֵ א ַמ ְל ָּכא ַעל
הוא ָּב ָרא ַע ְל ָמא ,וְ אַ ְׁש ִליט עֲ לֵ ּ
ֲחזֵיְ ּ ,
יך ּ
כּ ָֹּלא:
וְ הַ אי ַּבר נ ָׁשִ ,מ ְת ּ ָפ ְר ׁ ָשן ִמ ּנ ּ
ומנְּ הוֹ ן
ֵיה ְּב ַע ְל ָמא ַּכ ּ ָמה זִ ינִ יןִ .מנְּ הוֹ ן צַ ִ ּדיקַ יָּא ּ ִ
ימו ְּב ַע ְל ָמא ,עֲ ִת ִירין
ומנְּ הוֹ ן חַ ִּכ ִ
יעיָאִ .מנְּ הוֹ ן ִט ּ ְפ ִׁשין ּ ִ
ַר ּ ִׁש ַ
הו ִא ְתקָ יְ ּ
ימין .וְ כֻ ְ ּל ּ
יעיָאְ ,ל ִמזְ ּ ֵכי
הו ְּבגִ ין ְל ִמזְ ּ ֵכי ִא ֵּלין ְּב ִא ֵּליןְ ,ל ִמזְ ּ ֵכי צַ ִ ּדיקַ יָא ִעם ַר ּ ִׁש ַ
ִּ
ומ ְס ּ ֵכנִ ין .וְ כֻ ְ ּל ּ
ְ
ירין ִעם ִמ ְס ּ ֵכנִ יןּ ְ .דהָ א ְּבגִ ין ָּכך ,זָכֵ י ַּבר נ ָׁש
ימין ִעם ִט ּ ְפ ִׁשיןְ ,ל ִמזְ ּ ֵכי עֲ ִת ִ
חַ ִּכ ִ
יהו
ְלחַ יֵּי ָע ְל ָמא ,וְ ִא ְתקַ ּ ׁ ַשר ְּב ִאילָ נָא ְדחַ ּיֵי .וְ לָ א עוֹ ד ,אֶ ָּלא ְ ּדהָ א צְ ָדקָ ה ְ ּד ִא ּ
ָע ִביד ,קָ ִאים ְל ָע ְל ִמיןִּ .ד ְכ ִתיב וְ צִ ְדקָ תוֹ עוֹ ֶמ ֶדת לָ ַעד:
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חק לישראל – פרשת ויגש יום ג'
קוד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
הוא ַע ְל ָמא,
ּ ִפזַּר נ ַָתן לָ אֶ ְביוֹ נִ יםִ .ר ִּבי אֶ ְל ָעזָר אָ ַמרַּ ,כד ָּב ָרא ּ ְ
יך ּ
יומא ְד ַע ְל ָמא,
יהו ִק ּ ּ ָ
יה ַעל סַ ְמכָ א חַ ד ,וְ צַ ִ ּדיק ְׁש ֵמ ּ
קָ ִאים לֵ ּ
יה ,וְ הַ אי צַ ִ ּדיק ִא ּ
יהו ְדאַ ְׁשקֵ י ,וְ זָן ְל ֹכ ָּלאִּ .ד ְכ ִתיב) ,בראשית ב( וְ נָהָ ר יוֹ צֵ א ֵמעֵ ֶדן ְלהַ ְׁשקוֹ ת
וְ ָדא ִא ּ
אשים:
ומ ּ ׁ ָשם יִ ּ ָפ ֶרד וְ הָ יָה ְלאַ ְר ָּב ָעה ָר ִׁ
אֶ ת הַ ּגָ ן ּ ִ
הוא ָנהָ ר ,נ ִָטיל גִּ נְ ָתא
הוא ְמזוֹ נָא ּ ַ
ִּ
ומ ְׁשקַ יָא ְ ּדהַ ּ
הו יִ ּ ָפ ֶרד .אֶ ָּלא ,הַ ּ
ומ ּ ׁ ָשם יִ ּ ָפ ֶרדַ ,מ ּ
ינון ִ ּד ְמצַ ּ ָפאן
כּ ָֹּלאְ ּ ,
הוא ַמ ְׁשקַ יָא ְלד' ִס ְט ִרין ְ ּד ַע ְל ָמא .וְ כַ ּ ָמה ִא ּ
ולבָ ַתר ִא ְת ַּב ַ ּדר הַ ּ
ול ִא ְּתזְ נָא ִמ ּ ַת ּ ָמןְּ .כ ָמא ְדאַ ְּת אָ ֵמר) ,תהלים קמה( ֵעינִ י כֹל אֵ לֶ יךָ
ְל ִא ְת ׁ ַש ְקיָיא ּ ְ
ְ
ובגִ ין ָּכך ּ ִפזַּר נ ַָתן לָ אֶ ְביוֹ נִ יםָּ ,דא
רו וְ אַ ּ ָתה נוֹ ֵתן לָ הֶ ם אֶ ת אָ ְכלָ ם ְּב ִע ּתוֹ ְ ּ .
יְ ַ ׂש ּ ֵב ּ
ְ
ימא ְּב ָרזָא
יהי קָ יְ ָ
ש ָראֵ לּ ִ .ד ְבגִ ין ָּכךִ ,א ִ
צַ ִ ּדיק .צִ ְדקָ תוֹ עוֹ ֶמ ֶדת לָ ַעדָּ ,דא ְּכנֶסֶ ת יִ ְ ׂ
ומזָּלוֹ ת:
כות עוֹ בְ ֵדי כּ וֹ כָ ִבים ּ ַ
ִד ְׁשלָ םְּ ,ב ִק ּ ּ ָ
יומא ְׁש ִליםָ .ר ׁ ָשע יִ ְראֶ ה וְ כָ ַעסּ ָ ,דא ַמ ְל ּ
ימא ָּכל ִמ ְס ְּכנֵי ְּבגוֹ צִ ָּלא
יהי ּ ֵבי ַמ ְק ְ ּד ׁ ָשאְ .לקָ יְ ָ
כות ׁ ָש ַמיִ םִ ,א ִ
ּ ָתא ֲחזֵיַ ,מ ְל ּ
ול ֵמיזַן ְלכ ָֹּלא.
יהו ִא ְק ֵרי ּגַ ָּבאי צְ ָדקָ הְ ,ל ֵמיחַ ן ּ ְ
ְ ּד ׁ ֵש ּ ָ
רותא ִד ְׁש ִכינְ ּ ָתא .וְ צַ ִ ּדיק ָ ּדא ִא ּ
ְ
הו
ִ ּד ְכ ִתיב ּ ִפזַּר נ ַָתן לָ אֶ ְביוֹ נִ יםְּ .בגִ ין ָּכךּ ,גַ ָּבאֵ י צְ ָדקָ ה נ ְָטלֵ י אַ גְ ָרא לָ קֳבֵ יל ּ ֻכ ְ ּל ּ
ְּדיַהֲבֵ י צְ ָדקָ ה:
ימי
ינון ָּכל ְ ּדקָ יְ ֵ
ּ ָתא ֲחזֵי ,וְ לֹא יָכוֹ ל יוֹ סֵ ף ְל ִה ְתאַ ּ ֵפק ְלכָ ל הַ נִּ ָ ּצ ִביםִ ,א ֵּלין ִא ּ
יש ִאּתוֹ )דף רח ע"ב( ְּב ִה ְתוַ ַ ּדע יוֹ סֵ ף אֶ ל
ֵיה .וְ לֹא ָע ַמד ִא ׁ
ול ִא ְת ׁ ַש ְקיָיא ִמ ּנ ּ
ְל ִא ְּת ָזנָא ּ ְ
הו
ָיליןּ ִ ,ד ְכ ִתיב ְּב ּ
יכין ֲחי ִ
אֶ חָ יוִ .א ּתוֹ ָּ ,דא ְּכנֶסֶ ת יִ שְׂ ָראֵ ל .אֶ חָ יוִ ,א ֵּלין ְׁשאָ ר ְר ִת ִ
)תהלים קכב( ְל ַמ ַען אֲ חַ י וְ ֵר ָעי:
ְ
יש ִא ּתוֹ ְּ .בזִ ְמנָא ְ ּד ּ ְ
ָּדבָ ר אַ חֵ ר ,וְ לֹא ָע ַמד ִא ׁ
הוא אָ ֵתי ְל ִאזְ ַ ּדוְ ּ וגָ א
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
ְ
הוא הֲוָ ה
ש ָראֵ לְּ .ב ִה ְתוַ ַ ּדע יוֹ סֵ ף אֶ ל אֶ חָ יוְּ ,בזִ ְמנָא ְ ּד ּ ְ
ִּב ְּכנֶסֶ ת יִ ְ ׂ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
ורא ְ ּד ַע ּ ִמין
יהו ,וְ לָ א ִחבּ ּ ָ
הו ְּביִ ְ ׂ
ינון נ ְָטלֵ י ִּב ְלחוֹ ַדיְ ּ
ש ָראֵ לְּ ,בגִ ין ְ ּד ִא ּ
ִמ ְתחַ ּ ֵבר ְּב ּ
ְ
יהוְּ .בגִ ין ָּכך )במדבר כט( ַּב ּיוֹ ם הַ ּ ְׁש ִמינִ י
הֲדיְ ּ
ומזָּלוֹ ת ַּב ַ
עוֹ ְב ֵדי עֲ בוֹ ַדת כּ וֹ כָ ִבים ּ ַ
ְ
הוא ִּב ְלחוֹ דוֹ י,
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך
יהו ּ ְ
ּ
עֲ צֶ ֶרת ִּת ְהיֶה לָ כֶ םְּ .דהָ א ְּבזִ ְמנָא ָדאִ ,א ּ
מוהָ :
הו אֲ חַ י וְ ֵר ָעי ְּכ ָמה ְד ּ ְ
ְּב ִחבּ ּ ָ
אוק ּ
ורא חָ ָדא ִעם יִ שְׂ ָראֵ לּ ִ ,ד ְכ ִתיב ְּב ּ
ְ
הוא יוֹ ִקים לָ ּה ִל ְכנֶסֶ ת יִ שְׂ ָראֵ ל
ִר ִּבי יֵיסָ א ּ ָפ ַתח ְק ָראְּ ,בזִ ְמנָא ְד ּ ְ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
ומזָּלוֹ ת,
ֵמ ַע ְפ ָרא ,וְ יִ ָּב ֵעי ְל ִא ּנ ְָק ָמא נִ ְק ָמ ָתא ֵמ ַע ּ ְמ ַמיָא עוֹ ְב ֵדי עֲ בוֹ ַדת כּ וֹ כָ ִבים ּ ַ
יש ִא ּתוֹ
וכ ִתיב הָ כָ א ,וְ לֹא ָע ַמד ִא ׁ
יש ִא ִּתיְ ּ .
ומ ַע ִמים אֵ ין ִא ׁ
ְּכ ֵדין ְּכ ִתיב) ,ישעיה סג( ּ ֵ
ַשאֵ ם ָּכל יְ ֵמי
ְּב ִה ְתוַ ַ ּדע יוֹ סֵ ף אֶ ל אֶ חָ יוְּ .כ ָמה ְדאַ ְּת אָ ֵמר) ,ישעיה סג( וַ יְ נ ְַּטלֵ ם וַ יְ נ ּ ְ ׂ
עוֹ לָ ם:

הלכה – הרמב"ם הלכות תשובה פרק א'
)א( אף על פי שהתשובה מכפרת על הכל ועצמו של יום הכפורים מכפר יש
עבירות שהן מתכפרים לשעתן ויש עבירות שאין מתכפרים אלא לאחר זמן
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כיצד עבר אדם על מצות עשה שאין בה כרת ועשה תשובה אינו זז משם עד
שמוחלין לו ובאלו נאמר שובו בנים שובבים ארפא משובותיכם וגו'.
)ב( עבר על מצות לא תעשה שאין בה כרת ולא מיתת בית דין ועשה תשובה
תשובה תולה ויום הכפורים מכפר ובאלו נאמר כי ביום הזה יכפר עליכם עבר
על כריתות ומיתות בית דין ועשה תשובה תשובה ויום הכפורים תולין ויסורין
הבאין עליו גומרין לו הכפרה ולעולם אין מתכפר לו כפרה גמורה עד שיבואו
עליו יסורין ובאלו נאמר ופקדתי בשבט פשעם ובנגעים עונם.
)ג( במה דברים אמורים בשלא חילל את השם בשעה שעבר אבל המחלל את השם
אע"פ שעשה תשובה והגיע יום הכפורים והוא עומד בתשובתו ובאו עליו יסורין
אינו מתכפר לו כפרה גמורה עד שימות אלא תשובה יום הכפורים ויסורין
שלשתן תולין ומיתה מכפרת שנאמר ונגלה באזני ה' צבאות וגו' אם יכופר
העון הזה לכם עד תמותון:
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