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דחיית נפש מפני נפשות

דחיית נפש מפני נפשות
לכבוד העורך,
אחד״ש כתר״ה,
תודה בעד גליון אסיא.
יורשה לי לבא בקצירת האומר:
מר כתב במאמרו 1שאין דוחין נפש מפני נפשות ,ות״ח אחד(אין הגליון כרגע
תחת ידי) כתב בשם החזון אי״ש דדוחין.
ולע״ד החזון איש 2ספוקי מספקא לי׳ ולא הכריע בזאת.
בברכת נחמת ציון
הרב אביגדר נבנצל
.1
.2

אסיא מה-מו עם׳  , 40-42להלן עמ ׳ . 321 -348
חזון אי״ש ,חו״מ ,סנהדרין סי׳ כה ד״ה ״ויש לעי׳ באחד״:

 -העורך

וי ש לעי׳ נאסר רואה חץ הולך להרוג אנשים רבים ויכול להננותו
לצר אחר ויהרג רק אחד שבצל אחר ,ואלו שבצר זה יצולו,
ואם לא יעשה כלום יהרגו הרבים והאחר ישאר במייס ,ואפשר דלא
זמי למוסרים אחר להריגה רהתם המסירה היא פעולה האכזריה
של הריגת נפש ובפעולה זה ליכא הצלת אחרים בעבע של הפעולה
אלא המקלה גרם עכשו הצלה לאחרים גם הצלת כאחרים קשור
גמה שמוסלין להריגה נפש מישראל ,אבל המיית החן מצז זה
לצר אחל היא בעיקרה פעולת הצלה ,ואינה קשולה כלל בהליגת
היחיל שבצל אחל ,לק עכשו במקלה נמצא בצר אחל נפש מישלאל
ואחלי שבצל זה יהלגו נפשות לבות ,ובזה אחל ,אפשל ליש לנו
להשתלל למענג אבלת ישלאל בכל מאי לאפשל ,והלא לולמום ופפום
נהלגו בשביל להציל את ישלאל נמש״כ לש״י תענית י״מ ב״ ל״ה
נלולקין ,ואמלו שאין כל בלי׳ יכולה לעמול במחיצתן ,מיהו הכא
גלע להולג גילים ,ולא מצינו אלא למוסלין אבל להרוג נירים
אפשל לאין הולגין והא להלגו שב״ב למולל במלטת היה ומיהו
צ״פ בתום/
אמנם כאן החזון אי״ש מסתפק אם יש לחלק בין מסירת יחיד להצלת רבים לבין מעשה
המוגדר כפעולת הצלה לרבים הגורמת להריגת היחיד ,שמא כאן ״יש לנו להשתדל למעט
אבידת ישראל בכל מאי דאפשר״.
עכ״פ ,לכאורה נסתרת כאן סברת ״העוצמה האין סופית של ערך חיי אדם״ המשווה לגמרי
בין ערך חיי היחיד לבין ערך חיי רבים.
מכאן תמיכה נוספת לביקורתו של הרב וינברגר זצ״לעל סברא זו ,כמובא בשרידי אש ,ח״ב
— העורך
סי׳ עח ,אות ד׳ ,עמ׳ קצ״ט
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