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  יצחק שילתהרב 

  

מעשה אותו  .י יהודי אזרח ישראלל ידתקשורת מעשה נורא שאירע בחו"ל, עלפני כשבועיים פרסמו ב

כאשר אנו עוסקים בנושא זה "המתת חסד". נושא זה רגיש ובעייתי, משום שהיה קשור למה שמכונה 

אווירה של תוכחה שאינה מבינה את כובד בדברים מתוך לדון מדברים על אדם סובל, ואין אנו 

ראוי לתת את הדעת  ,למרות זאתך האחריות וכובד הבעייתיות שיש במצבים של סבל אנושי קשה. א

 השקפת התורה בנושא זה. איה מהעל הדברים, ולבחון 

צלול  ,בשעה שהוא בהכרהמתוך בחירה הולך למות אדם  -אלמנט נורא במעשה זה שיש כמובן 

ובדת, ואינו רוצה להיות מעמסה על רוצה למות בצורה מכהוא בדעתו, והוא עושה זאת מפני ש

משפחתו. על אף האומץ והנחישות הכרוכים במעשה, זהו מעשה נורא. התפיסה היסודית שעומדת 

לאדם בחירה חופשית יש אמנם בתשתית גישה כזו היא שהאדם אדון לחייו במלוא מובן המילה. 

 רשאיבאמת הוא לעשות כל אשר חפץ, אך האם  יכוללעשות כל דבר, אך חופש זה הוא טכני. האדם 

ברור  .האדם בתחום הראוי שלגביל את היכולת תבאשר היא כל השקפת עולם לעשות כל אשר חפץ? 

 אינו חופשי מן המצוותהוא לשדוד ולרצוח, אך אין ראוי לעשות כן. האדם אדון לגורלו אך שאדם יכול 

התירוץ של אותה  .)לאו דווקא במובן הרגיל של המילה, אלא מצוות באשר הן כהגבלות מסויימות(

שבמעשה זה יוון כשמעשה זה אינו בכלל המעשים שאינם ראויים התומכת בהמתת חסד הוא תפיסה 

עם גופו ועם  , מה בוחר לעשותעושה עם עצמוהוא עניינו של האדם מה זה אינו פוגע באחרים. האדם 

לפי ראות  חייו תכל אדם חי או ,חיים רק פעם אחתאפשר לומר שהאמירה היא ש. בניסוח אחר, חייו

  מה שטוב לו.פי ל ,עיניו

חיים רק פעם אחת. אם חיים רק פעם אחת,  אנו לא ,תחילההשקפתנו היא ששתי הנחות אלו מוטעות. 

תהלים צ, [ ".וֶן ִ,י ָגז ִחי* וַ)ָֻעָפהָרְהָ%ם ָעָמל וָ "הם בבחינת פירושו של דבר שהחיים בגוף בעולם הזה 

החיים הם כצל עובר, יוצא מהנחה זו ש ,הנחה זו מרוקנת את כל האישיות ממשמעות וקישור לנצח .]י

אם יש חמש שניות שנותרו לחיות הוא יקרא שמשמעות. כפי שאמרו בשם עמנואל מורנו, שום אין להם 

לנצח. ההנחה השניה,  ןחיימקשר את האדם זו הפירוש הדבר הוא שבאמירה  ,"שמע ישראל..."

כלל אינו קשור מהאמירה הזו היא שהאדם הנובע גם היא מוטעת. פוגע באחרים, אינו שמעשה זה 

כל מה זו החוויה הסובייקטיבת והפרטית שלו, כפי שהוא חווה את חייו. חייו כל משמעות ו ,לאחרים

  פאורה של החיים.תאדם זו רק הלשמסביב 

אפשר להבין שכמובן . לחיים ארעיים ,ערך ישתי הנחות אלו מגמדות את החיים והופכות אותם לחסר

ית לוקאחלק מעולם שלם, מההוויה כולה, חלק מהמציאות הלהבין שכל אדם הוא  -  את החיים אחרת

כנסת ואמר שאשתו חולה באותה ה יחבראחד מקם לאחר אותו מאורע, ם ימיכמה האינסופית. 

אישה מצליחה לחיות את חייה אותה  .המחלה, ובכל בוקר היא קמה ומטפלת בילדיה ועוזרת לזולת

של כל רגע בעולם מלבד הקיום שלה. חזות הכל, שיש עוד דברים תחושה שחייה הפרטיים אינם מתוך 

באפשרות של היעלמות הבחירה זהו ניצחון.  -לתרום, להועיל, להתחבר חיים שהאדם יכול לפעול בו, 

  מהמפה היא ההפסד. 

בין את העומק של תפיסת העולם נשמנת ל עמנוגדות לחלוטין. שתי תפיסות עולם שעומדות כאן כמובן 

  :]א, ד[רוצח  ותכהרמב"ם בהלנתבונן בדברי  ,היהודית
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ומוזהרין בית דין שלא ליקח כופר מן הרוצח ואפילו נתן כל ממון שבעולם ואפילו רצה 

, שנאמר ולא שאין נפשו של זה הנהרג קנין גואל הדם אלא קנין הקב"השאין נפשו של זה הנהרג קנין גואל הדם אלא קנין הקב"השאין נפשו של זה הנהרג קנין גואל הדם אלא קנין הקב"השאין נפשו של זה הנהרג קנין גואל הדם אלא קנין הקב"הגואל הדם לפטרו 

אין לך דבר שהקפידה תורה עליו כשפיכות דמים, שנאמר ולא תקחו כופר לנפש רוצח, ו

  תחניפו את הארץ, כי הדם הוא יחניף את הארץ.

לאדם עצמו, נפש האדם שייכת ם קובע באופן ברור וחד משמעי שנפשו של האדם איננה שייכת "הרמב

  :]ג[ 'בפרק בם "עקבות התפיסה הזו, פוסק הרמבבה. "לקב

שופך דם האדם באדם דמו ישפך זה ההורג בעצמו שלא על ידי שליח, את דמכם 

מיד כל חיה אדרשנו זה המוסר חבירו לפני חיה לנפשותיכם אדרוש זה ההורג עצמו, 

לטרפו, מיד האדם מיד איש אחיו אדרוש את נפש האדם זה השוכר אחרים להרוג את 

  חבירו, ובפירוש נאמר בשלשתן לשון דרישה, הרי דינם מסור לשמים.

בכל אדם ובכל  -ם. אדם שהורג את עצמו יים, חייבים בדיני שמייביד יםאינם רוצחאמנם שלוש אלו, ש

גם את הפגיעה של האדם בחייו באיסור "לא תרצח"  וללתכחייב בדיני שמים. ההלכה היהודית  -  מצב

  שהקב"ה יצר. וקיתללא רק הורג את עצמו אלא הורג חלק מהיצירה האוגע בנפשו, פשאדם שלו. 

הגורם למותו שלו עובר על איסור דם אלהדגיש שהדברים הללו אמורים על מעשה של המתה. חשוב 

האדם יכול לומר 'עת ולהאריך את חייו של האדם. אין חובה להמשיך במצבים מסויימים ח, אבל רצ

. ההלכה אינה מחייבת את האדם להאריך את חייו באמצעים בידיו ליטול את נפשולמות', אך מבלי 

, מותר לו חי חיי סבל ואינו יכול לעשות בהם מעשה בעל ערךאדם כאשר  .'קום ועשה'במלאכותיים ו

  .לבחור שלא להאריך את חייו

  :רלד][המקור לכך הוא בספר החסידים 

שעת אל יתנו לגוסס לאכול כי אינו יכול לבלוע אבל נותנין בפיו מים... ואין צועקים עליו ב

יציאת הנשמה כדי שלא תחזור הנשמה ויסבול יסורים קשים עת למות (קהלת ג' ב') למה 

הוצרך קהלת לומר כן אלא כשאדם גוסס כשנפש אדם יוצאה אין צועקים עליו שתשוב 

  נפשו כי אינו יכול לחיות כי אם מעט ימים ואותן ימים יסבול יסורים. 

יים הקצרים שכל מציאותם היא מציאות של ייסורים. אדם יכול להחליט שאינו רוצה להמשיך את הח

חפץ בהם אשר אין לאדם כ םחייהלהאריך את  ובהחאין ואל תעשה,  בשבשדין זה אמור רק נדגיש 

אשר על אחת כמה וכמה כוסובל ייסורים קשים. לעומת זאת, כל מעשה אקטיבי של נטילת חיים, הוא ו

  "לא תרצח".משום עובר העושה כן אדם עדיין יכול לפעול, זהו איסור של מאבד עצמו לדעת וה

ההלכה אי הארכת חיים לעומת נטילת חיים, מעידה על כך ש -שבין שני המעשים השונים הבחנה ה

אין שום חובה להמשיך מצב שבו כבר אינם חיים, דם בו חייו של האמבינה שיש מצב סופני, מצב ש

המספרת  ]קד, א[יותר מכך ניתן ללמוד מדברי הגמרא בכתובות וד עבאמצעים מלאכותיים את החיים. 

  :פטירתו של רביעל 

ההוא יומא דנח נפשיה דרבי, גזרו רבנן תעניתא ובעו רחמי, ואמרי: כל מאן דאמר נח 

א אמתיה דרבי לאיגרא, אמרה: עליוני' מבקשין את רבי נפשיה דר', ידקר בחרב. סליק

והתחתוני' מבקשין את רבי, יהי רצון שיכופו תחתונים את העליונים. כיון דחזאי כמה 

זימני דעייל לבית הכסא, וחלץ תפילין ומנח להו וקמצטער, אמרה: יהי רצון שיכופו 

לה כוזא שדייא מאיגרא עליונים את התחתונים. ולא הוו שתקי רבנן מלמיבעי רחמי, שק

  [לארעא], אישתיקו מרחמי ונח נפשיה דרבי.

שאלות בהלכה שהיו שואלים אותה יודעת הלכה ש , אישהשפחתו של בית רבי הייתה אישה חכמה

עשתה מעשה על מנת להשתיק את החכמים מתפילתם אנו רואים שהיא במקרה זה,  .והייתה משיבה
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על החולה שיחיה, והר"ן למדים שיש מצבים שצריך להפסיק להתפלל אנו על מנת שרבי ימות. מכאן 

ש מצבים שבהם צריך להתפלל על החולה שימות. במצב שהחולה לא יכול לפעול ונמצא יכותב ש ילופא

מנע מפעולות מעשיות ידאי שאפשר להויחיה, ובו אבסבל רב ובתמהון לבב, אפשר להתפלל עליו של

חיים  טילתנ, ההלכה היהודית פוסלת לחלוטין למרות כל זאת שארות הנפש. אולםישימשיכו את ה

שייכת לקב"ה ורק  ו של האדםנפש -  ]בראשית ט, ה[ "ֶאְדרֹ* וְַא6 ֶאת 5ְִמֶכם ְלנְַפ*ֵֹתיֶכם" - באופן אקטיבי 

  הוא יכול ליטול אותה.

 םישנה 70 ,והמצומצמים של האדם מותרת. החיים אינם החיים הקטנים בעולם של אמונה אין המתה

הרבה מעבר לכך. תרומה לאחרים, פעולת טוב לעולם, עשיית משמעות ונצחיות חיים לש י. תושעובר

אותם לכלל ולקיימות  םימעבר לפרט ומחברשל האדם את החיים הפרטיים  םימגדילל אלו כ -מצוות 

אין לזלזל בשום רגע יש מה לעשות, ים של החישניות האחרונות ההבלתי נגמרת, לנצח. גם בחמש 

  עולם ומלואו. ל שנייהכמהחיים, אפשר לעשות ב

מנקודת מוצא דתית. אולם, לא רק תפיסה דתית מובהקת של נאמנות להלכה  אבזה כברור שדיבור 

הלכתית, אם היא מספיק עמוקה על מנת להבין  איננהשזו. גם חשיבה  היא שמכתיבה השקפת עולם

שיש בה התבוננות עמוקה על ה חשיבתגיע לאמירה דומה. את החיים האנושיים מעבר ל"אנוכי הקטן", 

אחרת. האדם לא מוכרח להבין שניתנו לו  שלה על סוגיא סבוכה זו תהיההפרספקטיבה גם החיים, 

וממילא לא הכל מתחיל ונגמר בחייו  ,ו מתרחב לחברה האנושיתמבין שעולמתרי"ג מצוות, אך הוא 

  הפרטיים, בחוויה המצומצת שלו. 


