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ַבחלקַַ–תַקידושַהשםַמצוַ 
 הלוי-דיר דחוחמאת א

בחלקו הראשון של המאמר ראינו כי מצות קידוש השם כוללת בתוכה שני עניינים 
חשובים מאד, האחד הוא החובה להרים על נס את דת האמת, ללא חשש וללא מורא. 

השם. וכך כולל הרמב"ם שני -והאחר הוא מסירת הנפש פשוטו כמשמעו על קידוש
 המצוות:-עניינים אלה בהגדרת המצוה בספר

שאנוַמצוויםַלפרסםַאתַדתַהאמתַהזוַברבים,ַושלאַניראַבכךַמהיזקַ ,ועניין מצוה זו"
לו, ויקרא אותנו לכפור בו יתעלה לא נשמע  עד שאפילו יבוא לנו אנס עריץ שוםַמזיק,

 ."אלא נמסור עצמנו למות בהחלט

: על למוותהשם ביחס למסירת הנפש -בסוף החלק הראשון סיכמנו את גדרי מצות קידוש
אם הגוי מכריח לעבור להנאת עצמו  –לעולם ייהרג; על שאר המצוות  –שלוש החמורות 

לעולם ייהרג למעט  –לעולם יעבור; ואם מכריח במטרה להעביר את היהודי על דתו  –
 בצנעא ושלא בשעת השמד )ושני התנאים הכרחיים כדי לעבור(.

ַהריַזהַמתחייבַבנפשו

האם מותר לאדם למסור את  ,בהמשך הלכות יסודי התורה, הרמב"ם עונה על השאלה
משמעית )ה, ד(: -נפשו למיתה במקום שלא נצטווה לכך? התשובה של הרמב"ם היא חד

 ".הריַזהַמתחייבַבנפשולא עבר "כל מי שנאמר בו יעבור ואל ייהרג, ונהרג ו

כלומר, במקום שההלכה קובעת שעלינו לעבור על המצוה, אנחנו מחויבים לעשות כן, 
ואין אנו יכולים לבחור למסור את נפשנו כדי לקיים מצוה לפי דמיוננו. מהלשון החריף 

, ולפי חר כאן "הרי זה מתחייב בנפשו" אנו למדים שמדובר בעבירה חמורהושהרמב"ם ב
רבנו, דומה דינו של מי שהורג את עצמו, לדינו של מי שהשליך את חברו לפני חיה לטרפו 

 וכמו שכותב שם ָמרי יוסף קאפח )שם, באות יג(: )ההלכה תובא לקמן(.

"הלכה היא אסור לאדם לחבול בעצמו ]...[ כל שכן מיתה, והוקש הורג עצמו למוסר חברו 
 ר עצמו בידי אנס להרגו במקום שלא חייבתו תורה". לפני חיה לטרפו ]...[. והוא הדין למוס

לכאורה, אדם שנהרג במקום עדיין עלינו להבין, מה משמעות הביטוי "מתחייב בנפשו"? 
נפשו כבר נכרתה הרי ולחייבו בנפשו? עוד  האם ניתן ,צריך ליהרג כבר מת לא היהש

ואולי אפילו עד כדי הבא, -אלא נראה לי, שמדובר בחיוב עונש חמור בחיי העולם !מגופו
 (:ג–בהלכות רוצח ושמירת הנפש )ב, בפוסק הבא, שהרי כך רבנו -הכרתה מחיי העולם

]...[.  וחייבַמיתהַלשמים"וכן ההורג את עצמו, ]...[ שופך דמים הוא ועוון הריגה בידו, 
ֵתיֶכם ֶאְדרֹׁשומנין שכן הוא הדין? שהרי הוא אומר ]...[ ' ְמֶכם ְלַנְפשֹׁ בראשית ט, ה[ ' ]ֶאת דִּ

ַיד ָכל ַחָיה ֶאְדְרֶשּנּו, 'זה ההורג את עצמו –  ".' ]שם[, זה המוסר חברו לפני חיה לטרפומִּ

הי אותה מיתה לשמים? והרי אותו אדם כבר הרג את עצמו! נראה לי ושוב יש לשאול, מ
הבא שהוא קרוב לכרת, או אולי אפילו -שמדובר כאן או בעונש חמור בחיי העולם ,אפוא

מהשגת  והכרתתה הזה כי אם מיתת הנפש-כרת ממש שהרי אין מיתה לאחר העולם
 האור הנצחי.
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ַקידושַהשםַוחילולַהשם

בהלכות יסודי התורה )ה, ד( רבנו פוסק כך: "וכל מי שנאמר בו ייהרג ואל יעבור, ונהרג 
בר הרי זה קידש את השם. ואם היה בעשרה מישראל הרי זה קידש את השם ולא ע

ברבים, כדניאל חנניה מישאל ועזריה. וכר' עקיבה וחבריו, ואלו הן הרוגי מלכות שאין 
ְבָחהנאמר: ' םמעלה על מעלתן, ועליה ַרְגנּו ָכל ַהיֹום ֶנְחַשְבנּו ְכצֹׁאן טִּ י ָעֶליָך הֹׁ ' ]תהלים כִּ

י ֲעֵלי ָזַבחם נאמר: 'מד, כג[, ועליה יתִּ ְרֵתי ְברִּ יָדי כֹׁ י ֲחסִּ ְספּו לִּ  ' ]שם נ, ה[".אִּ

בעינויים נוראיים: בשעה שהוציאו את ר' עקיבא  בתלמוד מיתתו של ר' עקיבא תוארה
להריגה זמן קריאת שמע היה. והיו סורקים את בשרו במסרקות של ברזל, והיה מקבל 

: רבנו, עד כאן? אמר להם: כל ימיי הייתי מצטער עליו עול מלכות שמים. אמרו לו תלמידיו
אפילו נוטל את נפשך; אמרתי מתי יבוא לידי  – " )דברים ו, ה(ּוְבָכל ַנְפְשָך"על פסוק זה 

ואקיימנו, ועכשיו שבא לידי לא אקיימנו? היה מאריך באחד עד שיצתה נשמתו באחד 
 )ברכות סא ע"ב(.

שנאמר בו ייהרג ואל יעבור ועבר ולא נהרג הרי  לעומת זאת פוסק רבנו )שם, ה(: "וכל מי
זה מחלל את השם. ואם היה בעשרה מישראל הרי זה חילל את השם ברבים, וביטל מצות 

 עשה שהיא קידוש השם, ועבר על מצות לא תעשה שהיא חילול השם".

ַמהַדינוַשלַמיַשחיללַאתַהשםַבאונס?

, וזה יב עונש מן התורה בבית דיןאינו חי מי שחילל את השם באונס ,לפי רבנו הרמב"ם
כן ]שביטל עשה ועבר על לא תעשה כאמור[, מפני שעבר -פי-על-לשונו )שם(: "ואף

באונס אין מלקין אותו, ואין צריך לומר שאין ממיתין אותו בית דין אפילו הרג באונס. שאין 
י ' :מלקין וממיתין אלא לעובר ברצונו בעדים והתראה, שנאמר בנותן מזרעו למולך ְוַשְמתִּ

יש ַההּוא י ֶאת ָפַני ָבאִּ לא אנוס ולא שוגג  –' ַההּוא' ]ויקרא כ, ה[, מפי השמועה למדו: 'ֲאנִּ
 ולא מוטעה".

אם ייראה לבית דין שהיה יכול להימלט ולא  ,אמנם, ָמרי מוסיף שם בהערה כי "גם אנוס
ממיתין דאורייתא".  עונשין אותו עונש הראוי לו, אלא שאין מלקין דאורייתא ולא ,נמלט

מדבריו משמע, שבית דין רשאי, אם יראה לנכון, לגזור בהוראת שעה על אותו אנוס גם 
ש"לעולם בית דין עונשין אותו עונש  ,ובהמשך דבריו שם )באות כו( ָמרי אף אומר מיתה.

ומה שציין הראוי לו, כפי אשר יעריכו חומר האונס וכבדו, וקלות דעת העובר ותכונתו". 
רבנו שדין זה שנלמד "מפי השמועה", ָמרי מלמד שם כי "מפי השמועה" הוא: "כל פירוש 

 סיני ואינו בפשט הכתוב, דרך רבנו לומר בו מפי השמועה".במקרא שקיבל משה 

, שהיאַחמורהַמןַהכלזרה -מסכם עניין זה שם ואומר: "ומה אם עבודהרבנו הרמב"ם 
כרת ואין צריך לומר מיתת בית דין, קל וחומר לשאר מצוות העובד אותה באונס אינו חייב 

ֹׁא ַתֲעֶשה ָדָבר הְוַלַּנֲעָר האמורות בתורה. ובעריות הוא אומר '  ' ]דברים כב, כו[".ל

זרה, ולאחרונה שמעתי מאי אלה שנזעקים עד -ושוב אנחנו רואים עד כמה חמורה עבודה
את הבורא באופן מפורש,  רש"י שהגשיםפירוש ביקורתי על בעקבות  עמקי נפשם

"מדוע אתה לא דן אותו לכף זכות?" או "לפי דעתנו דבריך אינם מוכחים". ובכן,  :ואומרים
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זרה, ומתעלמים לחלוטין מדברי -אותם מתחסדים אינם רוצים להבין את חומרת עבודה
 זרה.-רבנו בעניין זה, ומהדגשתו המפורשת שאין לדון לכף זכות בענייני עבודה

ַדַלמיתהַלהצלתַהכללמסירתַאח

בהמשך הלכותיו שם, הרמב"ם מעלה אפשרות שבה הגויים תובעים מישראל שימסרו 
שאין  ,להם נפש אחת כדי להציל את שאר הקהילה. ההלכה קובעת באופן מפורש

מעבירים לגויים האכזריים שום יהודי או יהודייה כדי להציל את נפשות שאר הקהילה. וזה 
 לשון רבנו )שם ה, ז(:

יטמאו  .תנו לנו אחת מכן ונטמא אותה, ואם לאו נטמא את כולכן :"נשים שאמרו להן גויים
תנו לנו אחד מכם  :כולן ואל ימסרו להם נפש אחת מישראל. וכן אם אמרו להם גויים

 ייהרגו כולם ואל ימסרו להם נפש אחת מישראל". .ואם לאו נהרוג את כולכם ,ונהרגנו

היטב, כי סביר להניח שתביעת הגויים לא תסתיים באותה חכמים שקבעו הלכה זו הבינו 
אשה אחת או באותו איש אחד שהם תובעים. אלא, אין אמונה בגויים לעולם, ולכן אין 
לשמוע להם ולעשות כרצונם. ויתרה מזאת, יש כאן בעיה מוסרית מהותית, חכמים קבעו 

שום הצדקה מוסרית לעשות  שאסור למסור יהודי או יהודייה לגויים בשום מצב, כי אין לנו
 ם להצלת הכלל.נפשכן, ואף אם אותו יהודי או יהודייה מתנדבים למסור את 

בתקופת השואה הייתה מציאות כזאת, והגרמנים ועוזריהם הרבים יש"ו הכריחו את 
מנהיגי היהודים בגטאות להעביר מכסות של יהודים למחנות ההשמדה. לפי ההלכה, 

המנהיגות היה להתנגד בכל תוקף לשיתוף פעולה עם הגרמנים אסור היה לעשות כן, ועל 
ועוזריהם, ואפילו יהרגו את כולם. המציאות הוכיחה שחכמים צדקו בהוראתם, כי בסופו 
של דבר הגרמנים רצחו את כולם בייסורים נוראיים. ולצערנו ידם של יהודים לא מעטים 

 מגואלות בדם אחיהם, בשתפם פעולה עם הגויים הרשעים.

ַריפויַבאיסוריַתורה

האם ניתן לרפא אדם באיסורי תורה? האם ניתן לרפא אדם באחד משלושת האיסורים 
החמורים: עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים? האם יש הבחנה בין חולי שיש בו 

סכנת נפשות? על כך ועוד בהלכה הבאה שפוסק הרמב"ם בו סכנת נפשות לחולי שאין 
 )שם ה, ח(:

ונטה למות ואמרו הרופאים שירפאו אותו בדבר פלוני מאיסורין שבתורה,  "מי שחלה
עושין לו. ומתרפאין בכל איסורין שבתורה במקום סכנה, חוץ מעבודה זרה וגילוי עריות 
ושפיכות דמים, שאפילו במקום סכנה אין מתרפאין בהן. ואם עבר ונתרפא עונשין אותו 

 בית דין עונש הראוי לו".

תו של רבנו "ואמרו הרופאים שירפאו אותו", פשט הדברים שאף "שאינו שימו לב להדגש
אלא שהרופא ירפאהו בהם אסור", כך אומר מָרי  ,לוקח התרופה בעצמו ואף לא קרוביו

אלה שצריכים לקבוע ולהחליט הם שם. ברם, יש כאן עניין נוסף, הרמב"ם מלמד מי 
שהולכים לשאול בעצת רבנים,  בענייני רפואה. הרופאים בלבד. ולא כמו שיש בימינו

, וכל השומע להם בודקים ב"ספרי חפץ" איזה טיפול רפואי לבחור או להעניק לחולהה
 .מתחייב בנפשו
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שבתורה במקום  םאיסוריההרמב"ם פוסק שמותר להתרפא בכל נחזור כעת להלכה, 
 סכנת נפשות, למעט שלוש החמורות. ובהלכה הבאה הוא מביא ראיות לפסיקתו זו:

"ומנין שאפילו במקום סכנת נפשות אין עוברין על אחת משלוש עבירות אלו? שנאמר 
ֶדָך ה'ְוָאַהְבָת ֵאת ' ]דברים ו, ה[, אפילו הוא נוטל  'ֱאֹלֶהיָך ְבָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפְשָך ּוְבָכל ְמאֹׁ

את נפשך. והריגת נפש מישראל לרפאות נפש אחרת או להציל אדם מיד אנס, דבר 
שאין מאבדין נפש מפני נפש. ועריות הוקשו ]=שההיגיון מחייב[  ,הוא עת נוטה לושהד

יש ַעל ֵרֵעהּו ּוְרָצחֹו ֶנֶפש ֵכן ַהָדָבר ַהֶזה'לנפשות, שנאמר:  י ַכֲאֶשר ָיקּום אִּ  ם כב, כו[".ש] 'כִּ

עד עתה למדנו שאסור להתרפא בשלוש החמורות בשום מצב, ובשאר איסורים ניתן 
א רק במקום סכנת נפשות. ברם, הרמב"ם ממשיך ומלמד אותנו, כי לעתים מותר להתרפ

להתרפא בשאר איסורים גם במקום שאין בו סכנת נפשות. כלומר, אם אופן הריפוי 
באיסור אינו בדרך של הנאה, מותר להתרפא בו גם במקום שאין בו סכנת נפשות. והנה 

 ו:לשון הרמב"ם שם )ה, י( שמשלב דוגמאות בפסיקת

בזמן שהן דרך  ?במה דברים אמורים שאין מתרפאין בשאר איסורין אלא במקום סכנה"
הנאתן, כגון שמאכילין את החולה שקצים ורמשים או חמץ בפסח או שמאכילין אותו 

 ]=תחבושת[, ה או מלוגמהיכגון שעושין לו רטי ,תןאהכיפורים. אבל שלא דרך הנ-ביום
שהריַַ,יםַשישַבהןַמרַמעורבַעםַאיסוריַמאכלאוַשמשקיןַאותוַדברמחמץ או מערלה 

חוץ מכלאי הכרם ובשר  הריַזהַמותרַואפילוַשלאַבמקוםַסכנה. איןַבהםַהנאהַלחיך,
בחלב שהם אסורין אפילו שלא דרך הנאתן. לפיכך אין מתרפאין בהן אפילו שלא דרך 

 הנאתן אלא במקום סכנה".

לפי הלכה זו אין צורך בכשרות לתרופות שאין בהן הנאה לחיך, למעט בפסח שהחמץ בו 
 לשתותאסור במשהו ואף ללא הנאה, ולמעט מה שנזכר בהלכה. שהרי אם התיר רבנו 

תרופות שמעורבת בהן כמות ניכרת של איסור רק מפני שאין בהן הנאה לחיך, כל שכן 
מזערית ביותר. ונראה כי בכמות מזערית  ןשבהשכמות האיסור גלולות  לבלועשיהא מותר 

יהיה אפילו מותר בשר בחלב וכלאי הכרם. וכמובן שרובן המכריע של  גלולותבבליעתַכזו 
שאין בהן שום הנאה לחיך, ונראה שאם יש הנאה לחיך צריך הכשר.  גלולותהתרופות הן 

 ומכל מקום במקום סכנת נפשות הכל מותר.

ַמיַשנתןַעיניוַבאשה

א על אדם שנתן עיניו באשה וחלה ונטה למות? האם בית דין יורה לו לשכב עמה מה יה
ימות ואל מורין לו שאיש, -אשתהיא כדי לרפא את חוליו? אין צורך לומר שאם אשה זו 

בגדר שלוש החמורות שאין מתרפאים בהן בשום מצב. ברם, מה יהא  היאמפני ש ,יעבור
 שיב על שאלה זו, וזה לשונו שם )ה, יא(:כשמדובר באשה פנויה? שמא מותר? רבנו מ

"מי שנתן עיניו באשה וחלה ונטה למות, ואמרו הרופאים אין לו רפואה עד שתיבעל לו, 
אפילו היתה פנויה, ואפילו לדבר עמה מאחורי הגדר, אין מורין לו בכך, וימות ולא יורו לו 

רים אלו לפרוץ דבר עמה מאחורי הגדר. שלא יהיו בנות ישראל הפקר, ויבואו בדבל
 בעריות".

אך אם  ,אין מורין לו היתרש ָמרי יוסף קאפח מדייק מלשון רבנו שאומר "אין מורין לו בכך"
משום זנות, מפני שדווקא בבועל לשם  םאין עונשין אות ,היא פנויה ונבעלה לו מרצונה
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ר וסייג ועוד, רבנו רואה בדין זה גדזאת זנות לוקה מן התורה, אך לא בבועל לשם רפואה. 
לדברי תורה, מפני שהוא כותב "שלא יהיו בנות ישראל הפקר, ויבואו בדברים אלו לפרוץ 

אסרו חכמים אלא ש ,במקום סכנת נפשות זאת להתיר מקוםבעריות". ולכן, לכאורה היה 
 משום גדר וסייג לעריות החמורות. וזה לשון ָמרי שם:

, אך יחד עם זאת אין מורין גם איסור. דרק אין מורין לו היתר ,"ומלשון רבנו ]...[ משמע
ונפקא מינה שאם נבעלה לו אין עונשין אותו, דכיוון דפנויה היא אינה בכלל גילוי עריות 
]...[. ודווקא בבועל לשם זנות הוא דלוקה מן התורה ]...[. ולפיכך כתב רבנו 'אין מורין' 

הדבר ויבואו לפרוץ בעריות ו הפקר' ויתפתח י'ולא יורו'. ועוד, ]...[ שרבנו כתב 'שלא יה
שאין אנו מורים היתר משום גדר וסייג לעריות  ,שרבנו הטעים דין זה ,דאורייתא. נמצא

ַזוַ-על-אףגופייהו, הואיל ובעצם הדבר אפשר היה להתיר במקום סכנה,  ַשסכנה פי
 ".מחשבתוַהרעהַהיאַשהביאהַאותהַעליו

שהאדם הוא זה שהביא על עצמו  ,וסוף דברי ָמרי מאלפים הם, מפני שהוא מלמד אותנו
ואם היה נזהר ומרפא את נפשו . האת חוליו הנפשי הקשה בתאוותו לאשה זו שנתן עיניו ב

שאף אם ישכב עמה לא ימצא  ,מיד בעת שהחל חולי זה, היה ניצול מייסוריו. והאמת היא
ו שקרה ייתכן וכל מחשבותיו ודמיונותיו יתנפצו כנגד המציאות, וכמ ,מזור לנפשו, אדרבה

 לאמנון לאחר שאנס את אחותו תמר:

תֹו " ְתַחּלֹות ַבֲעבּור ָתָמר ֲאחֹׁ ְתָחל .]...[ַוֵיֶצר ְלַאְמנֹון ְלהִּ ְשָכְבָך ְוהִּ ֹׁאֶמר לֹו ְיהֹוָנָדב ְשַכב ַעל מִּ  ,ַוי
ְראֹוֶתָך ְוָאַמְרָת ֵאָליו יָך לִּ י ֶלֶחם  ,ּוָבא ָאבִּ י ְוַתְבֵרנִּ ַוֵתֶלְך ָתָמר ֵבית  ....[]ָתבֹׁא ָנא ָתָמר ֲאחֹותִּ

ֵכב יָה ְוהּוא שֹׁ ַקח ֶאת ַהָבֵצק ַוָתָלש ,ַאְמנֹון ָאחִּ בֹות: ,ַותִּ  ]...[ ַוְתַלֵבב ְלֵעיָניו ַוְתַבֵשל ֶאת ַהְּלבִּ
ל י: ,ַוַתֵגש ֵאָליו ֶלֱאכֹׁ י ֲאחֹותִּ מִּ י עִּ ְכבִּ י שִּ ֹׁאֶמר ָלּה בֹואִּ י ,לֹוַותֹׁאֶמר  ַוַיֲחֶזק ָבּה ַוי י ַאל ְתַעֵּננִּ  ,ַאל ָאחִּ

ְשָרֵאל ֹׁא ֵיָעֶשה ֵכן ְביִּ י ל ֹׁאת: ,כִּ י ַאל ַתֲעֵשה ֶאת ַהְּנָבָלה ַהז יְך ֶאת ֶחְרָפתִּ י ָאָנה אֹולִּ ְוַאָתה  ,ַוֲאנִּ
ְשָרֵאל ים ְביִּ ְהֶיה ְכַאַחד ַהְּנָבלִּ י  ,תִּ ְמָנֵענִּ ֹׁא יִּ י ל ֶמָך:ְוַעָתה ַדֶבר ָנא ֶאל ַהֶמֶלְך כִּ ַע  מִּ ְשמֹׁ ֹׁא ָאָבה לִּ ְול

ָתּה: ,ְבקֹוָלּה ְשַכב אֹׁ ֶמָּנה ַוְיַעֶּנָה ַויִּ ֹאד ַוֶיֱחַזק מִּ דֹוָלהַמְׂ ָאהַגְׂ נְׂ ַשִּ נֹון מְׂ ַא  ָנֶאָה שְׂ דֹוָלהַַ,ו יִּ ַגְׂ י כִּ
ֵנָאּה ָאהֲַאֶשרַשְׂ נְׂ שִּ ֲהָבהֲַאֶשרֲַאֵהָבּהַ,ה  י:ַ,ֵמא  ֵַלכִּ י נֹוןַקּומִּ מְׂ ַאל  ,ַותֹׁאֶמר לֹו ו יֹאֶמרַָלּהַא 

ֹׁאת י ,אֹודֹׁת ָהָרָעה ַהְגדֹוָלה ַהז מִּ יָת עִּ י ,ֵמַאֶחֶרת ֲאֶשר ָעשִּ ְקָרא  ,ְלַשְּלֵחנִּ ַע ָלּה: ַויִּ ְשמֹׁ ֹׁא ָאָבה לִּ ְול
ֹׁאֶמר ל ַהֶדֶלת ַאֲחֶריָה: ,ֶאת ַנֲערֹו ְמָשְרתֹו ַוי ֹׁאת ֵמָעַלי ַהחּוָצה ּוְנעֹׁ ְלחּו ָנא ֶאת ז ַ ]...[ שִּ חַו תִּ ק 

לַרֹאָשּה יםֲַאֶשרַָעֶליָהַָקָרָעהַ,ָתָמרֵַאֶפרַע  סִּ פ  ֹתֶנתַה  לַרֹאָשּהַו ֵתֶלְךַָהלֹוְךַַ,ּוכְׂ ו ָתֶשםַָיָדּהַע 
ָזָעָקה  ."וְׂ

תה גדולה יותר ילאחר המעשה המכוער שעשה, הי אמנון לתמר ששנאת ,הנה אנו למדים
היא זו שהביאה אותו לידי  מאשר אהבתו המדומה כלפיה. כלומר, לא אהבתו כלפיה

, היא זו שדרדרה את מצבו הפיזי שבעה לא ידעהש הרעהתאוותו געש חולי, אלא ה
שעינה יתה כל כך גדולה, עד שגירש אותה מביתו מיד לאחר יה לתמרוהנפשי. ושנאתו 

 .מזעזעה מעשהיותר מאשר עצם האפילו היה קשה אותה, ומעשה זה 

הדומה לו, ויזכה אותנו לרפא את נפשנו  מןר וכיעומן ה יהי רצון שה' יתעלה ירחיק אותנו
שהם  כי תהו המה, מפני מכל תחלואיה, ויסיר מדעתנו את כל הדמיונות ההזיות וההבלים

י אויבי הדעת והמחשבה הישרה מהרסיה ומחריביה. " ָּוֵשָעה  ה'ְרָפֵאנִּ י ְואִּ יֵענִּ ְוֵאָרֵפא הֹושִּ
י ָאָתה ָּלתִּ י ְתהִּ  יד(." )ירמיה יז, כִּ


