
 359  מניעת מחלות ממאירות בנשים–שער רביעי 

  אמת לחולה אמת לחולה אמת לחולה אמת לחולהדיווחדיווחדיווחדיווח
  מרדכי הלפריןהרב 

חשד  ראשוני ,    שגרתיותבדיקות.    ממאירה  נתגלתה  אצל  מר  פלונימחלה
  מידע  בעל בקרבוהרופא  אוגר  .  וביופסיה  פתולוגית  קבעו  את  האבחנה  הנוראה

או  שראוי ,  הא�  לספר  לו  את  האמת  הקשה.  חשיבות  רבה  לחולה  ולמשפחתו
 ?קראפילו במחיר אמירת ש,  ממנולהסתירה

  אי�  יוכל –  מודע  לחומרת  מחלתו  איננוא�  .  מצבו  של  החולה  עלול  להחמיר
אי�  יוכל ,    הגיעו  לימיו  האחרוני�עובדתא�  מסתירי�  ממנו  את  ?  לקיי�  את  מצות  וידוי

? והמקויי�  סמו�  למועד  הפטירה,  ח"של'  סיד  "לקיי�  את  הדי�  המבואר  בשולח�  ערו�  יו
  לקראת  קיו�  מצוות  הקשורות  בסיו� ממוצעהאיזו  הכנה  נפשית  קיימת  אצל  היהודי  

  החינו�  ואת  ההכוונה  הנכונה אתהא�  לא  הזנחנו  בדור  האחרו�  ?  חייו  בעול�  הזה
  איננו  תור�  להגברת הקיי�הא�  החינו�  ?  להתייחסות  אל  מצבי�  קשי�  של  סו!  החיי�

 ?ההרחקה והבריחה ממחשבה על חובות האד� בצאתו לבית עולמו

ר "בערב  הזיכרו�  לד,  ה"  תשמבאלולט  "יי�  ביו�  י  חלק  משאלות  אלה  התקעל
שמעו�  גליק  והרב '  ד  חיי�  קה�  והשתתפו  פרופ"עוהנחה  .  דיו�  מקי!,  ל"שלזינגר  ז'  פ

�ראוי  לעיי�   לדיו�  כרקע.  במקורות  המצוייני�  להל�דבריה�  מובאי�  .  יגאל  שפר
 .שלח' סי, ד"חלק יו, בספר נשמת אברה�

בעיקר  אלה  הנוגעות  לחינו� ,  מהשאלותק    בגמר  הדיו�  נשארו  פתוחות  חלג�
ולשאיפה  למילוי  מצוות ,  הדי�לקבלת  ,  האד�  להתמודדות  נפשית  ע�  מצבי�  קשי�

 .בשלמות ג� ברגעי� האחרוני�' ה

 . ידי מחנכי הדורעל, כמקווה,  לשאלות אלה אמורה להינת�תשובה
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