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  יא34-י34סעיפים 

  הגנה עצמית וצורך

  הגנה עצמית. י34

דין כאופן מיידי כדי להדוף תקיפה שלא לא יישא אדם באחריות פלילית למעשה שהיה דרוש ב

; שלו או של זולתו, בגופו או ברכושו, בחירותו, שנשקפה ממנה סכנה מוחשית של פגיעה בחייו

א בהתנהגותו הפסולה לתקיפה תוך שהוא אין אדם פועל תוך הגנה עצמית מקום שהבי, ואולם

  . צופה מראש את אפשרות התפתחות הדברים

  הגנת בית מגורים .1י34

לא יישא אדם באחריות פלילית למעשה שהיה דרוש באופן מיידי כדי להדוף מי שמתפרץ או  )א(

בכוונה לבצע , שלו או של זולתו, בית העסק או המשק החקלאי המגודר, נכנס לבית המגורים

  .או מי שמנסה להתפרץ או להיכנס כאמור, עבירה

  -לא תחול אם ) א( הוראת סעיף קטן  )ב(

  ;לשם הדיפת המתפרץ או הנכנס, בנסיבות העניין,  המעשה היה לא סביר בעליל )1(

 האדם הביא בהתנהגותו הפסולה להתפרצות או לכניסה תוך שהוא צופה מראש את  )2(

  .אפשרות התפתחות הדברים

 לרבות שטח מרעה ושטח המשמש לאחסון ציוד וכלי רכב - " משק חקלאי", ניין סעיף זה לע )ג(

  .במשק חקלאי

  צורך . יא34

גופו או , חירותו, לא יישא אדם באחריות פלילית למעשה שהיה דרוש באופן מיידי להצלת חייו

 בשעת מסכנה מוחשית של פגיעה חמורה הנובעת ממצב דברים נתון, שלו או של זולתו, רכושו

  . ולא היתה לו דרך אחרת אלא לעשותו, המעשה
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  מבוא: פרק ראשון

  רציונאל ההגנה העצמית. א

י 34 היום מוסדר הנושא בסעיף .1עקרון ההגנה העצמית עבר גלגולים שונים בחקיקה הישראלית

מקובל לסווג את ההגנה העצמית . 2יא34בנפרד מהגנת הצורך המוסדרת בסעיף , לחוק העונשין

  .3פטורמ להבדיל, המעניק זכות להשתמש בכוח, קצדֵ הֶ כ

 מנה 4רו'סנג. המשפטית הועלו תיאוריות שונות להצדקת ההגנה העצמיתהפילוסופית ובספרות 

  : לכךשלוש הצדקות עיקריות

או לפחות את , מאבד את זכותו לחיים, במעשהו הפלילי,  התוקף:אשמתו המוסרית של התוקף. א

  .הזכות לתבוע זכות זו

  .להגן על האינטרסים הלגיטימיים שלו מפני התקפהזכאי  הקרבן :האוטונומיה של הנתקף. ב

מתן כלי לניטרול הפרת החוק מהווה גורם הרתעתי בפני  :משפטי-הגנה על הסדר החברתי. ג

   .תוקפים פוטנציאליים

כאשר תיבחן , כמובן. ניהםבחין ביואינו מ" ו ברכושובגופו א, בחירותו, בחייו"פגיעה חל על החוק 

וממילא ,  תישקל גם עוצמתה של הפגיעה,סבירות המעשה בנסיבות העניין לשם מניעת הפגיעה

  .יתעורר צורך לערוך הבחנה בין הפגיעות השונות

   עצמיתהגנהלקיומה של התנאים .  ב

  :5ההגנה עצמיתם  שישה תנאים שבהתקיימם עומדת לנאשנמנים  ובספרותפסיקהב

  .תקיפה שלא כדין. א

שלו או של , בגופו או ברכושו, בחירותו, סכנה מוחשית של פגיעה בחייו" קיומה של :סכנה. ב

 .6"זולתו

                                                 

  ).רו'סנג: להלן (445-407) 2000, ירושלים (הגנה עצמית במשפט הפלילי ,רו'סנג' בראה לסקירה מקיפה  1

ממצב "כלשון החוק (י מקור שאינו אנושי "וצרה עמסביר שסייג הצורך חל במקום שהסכנה נ, 21' בעמ, שם, רו'סנג 2

ששם הסכנה , שלא כסייג ההגנה העצמית, )כגון שאינו שפוי(י אדם שאינו נושא באחריות פלילית "או ע, ")דברים נתון

ושני אנשים אוחזים בקרש שיכול להציל רק , דוגמה לכך היא ספינה שנטרפה. של אדם" תקיפה שלא כדין"י "נוצרה ע

על כן נדון בסייג הצורך יחד עם סייג ההגנה . מקרים כאלו מועטים, אבל כפי שהוא מעיר.  מטביעהאחד מהם

  . העצמית

 ).רבין וואקי: להלן) (2010 (712 כרך ב ,דיני עונשין ,יורם רבין ויניב ואקי; 38-29' בעמ, שם, רו'סנג 3
 .714' בעמ, שם,  רבין וואקיראה גם.  ואילך63' בעמ, שם, רו'סנג 4
,  לפסק דינה של השופטת ארבל13בסעיף , )25.10.06, פורסם בנבו (מדינת ישראל' אלטגאוז נ 4191/05פ "עראה  5

 . 746-744' בעמ, 3 לעיל הערה, רבין וואקיראה גם  .ובהפניות שם
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 להדוף את כדירגע שהוא דרוש באופן מיידי המעשה ההתגוננות יתבצע רק מצריך ש :מיידיות. ג

 .זורגע שאינו נדרש עוד להשגת מטרה בוייפסק , התקיפה

אין אדם ": י34 כלשון סעיף . של המתגונןבאשמתו הכניסה למצב הייתה אינה חלה אם ההגנה. ד

פועל תוך הגנה עצמית מקום שהביא בהתנהגותו הפסולה לתקיפה תוך שהוא צופה מראש את 

 .7"אפשרות התפתחות הדברים

 מנוע את הסכנההבוחנת האם העושה היה יכול ל,  יסוד זה נחלק לנחיצות כמותית:נחיצות. ה

 .8 אחרות עמדו חלופותהבוחנת האם בפני העושה, ולנחיצות איכותית, בכוח מועט יותר

ולה יותר מעשה ההתגוננות לא יגרום פגיעה גדשיסוד זה נועד להבטיח  :)סבירות(פרופורציה . ו

ההגיון שמאחריו דומה לזה שמאחרי  .טז34 תנאי זה כלול בסעיף .מזו שהמתגונן ביקש למנוע

אלא שמשמעות הצורך בפרופורציה היא שאם מניעת התקיפה תגרום פגיעה , תנאי הנחיצות

  .9מעשה ההתגוננותאין הצדקה ל, חמורה יותר מזו של התקיפה

  משפט העבריעצמית בההגנה זכות העקרונות  :פרק שני

 ,נכסיהם של אחריםאו גופם להגנת או , זכותו של אדם להשתמש בכוח להגנת גופו או נכסיו

  :מופיעה במשפט העברי במסגרת שלוש דוקטרינות שונות

 .11 וההיתר לתקוף גנב הבא במחתרת10החובה להציל נרדף מיד רודף. א

 .12לעשיית דין עצמית הזכות - ) עושה אדם דין לעצמו" (עביד איניש דינא לנפשיה". ב

  .13 לפעול למניעת ביצוע עבירההיתר ה-) להפריש מאיסור" (אפרושי מאיסורא". ג

שני  .ס שיש בו משום גילוי עריותוני מחייב אדם להציל את חברו ממוות או מא הראשוןהכלל

תה מסכנת י מסדירים את זכותו של אדם להשתמש בכוח למנוע תקיפה שלא הי הנוספיםהכללים

ומהווים הרחבה של , ס מיני שיש בו משום גילוי עריותוניואינה א, חיי אחריםאת ו או את חיי

                                                                                                                                            

מדינת ' קליינר נ 20/04פ "עה רא . שהסתברות התממשותה ערטילאית גרידאהולא סכנ, על הסכנה להיות מוחשית 6

  ). 2004 (90, 80) 6(ד נח"פ, ישראל

חולק , 21' עמ, )ג"תשל-ב"תשל( משפטים ד ," כמצב השולל את פליליות המעשהStrictu Sensu' צורך'ה", ז פלר"ש 7

ה באה אשר נגד, הינה מוחלטת והיא איננה נשללת אף כאשר התקיפה' הגנה הפרטית'הלגיטימיות של ה: "על גישה זו

 ".היתה תגובה להתנהגות פוגעת קודמת של הנתקף', הגנה הפרטית'ה
גישות לשאלה זו בשיטות משפט סוקר  (221) ז"תשכ( כג הפרקליטהפרקליטהפרקליטהפרקליט, " התקפהחובת הנסיגה בהגנה בפני", ביין'  דראה 8

  .617) 2(ד לח"פ,  מדינת ישראל מדינת ישראל מדינת ישראל מדינת ישראל'נסמי שוקרון סמי שוקרון סמי שוקרון סמי שוקרון  61/83פ "ע; )שונות

  .203' עמ, שם, רו'סנג 9

 .א"דרין עג עסנה 10
  .ב-א, על בסיס שמות כב, א" עב עסנהדרין 11

 .ב" בבא קמא כז ע12
  .ב" ערכין טז ע;א" כח עבבא קמא 13
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 נבחן את העקרונות העומדים בבסיסם של פרקים הבאים ב.העיקרון המגולם בכלל הראשון

 . שנזכרו לעיל במשפט הישראליואת היחס בינם לבין התנאים לקיומה של ההגנה, כללים אלו

  .ולבסוף נעסוק במניעת פגיעה קלה יותר, עה מסכנת חייםתחילה נעסוק במניעת פגי

  'דין רודף'יסודות  :פרק שלישי

, או שהוא רודף אחרי ערווה במטרה לאנוס אותה, אם ראובן רודף אחרי שמעון במטרה להורגו

 -ואלו הן שמצילין אותן בנפשן " :14המשנה במסכת סנהדריןכך קובעת . מצווה להרוג את הרודף

  ".ואחר הנערה המאורסה, ואחר הזכר, ירו להרגוהרודף אחר חב

והרי הוא רודף , והזהירוהו, הרודף אחר חבירו להרגו" :15בעקבות המשנה פוסק השולחן ערוך

ואם אינם , הרי כל ישראל מצווים להצילו באבר מאיברי הרודף, אפילו היה הרודף קטן, אחריו

י אלו הורגים אותו אף על פי שעדיין לא הר, יכולים לכוין ולא להצילו אלא אם כן יהרגו לרודף

  ".מצילים אותו אפילו בנפש הרודף... וכן הרודף אחר הזכר או אחר אחת מכל העריות... הרג

משום גילוי עריותשיש בו אונס ב  אמורה רקאנס לשם הצלתה של נאנסתהמצווה להרוג 
16

מנחת . 

 .ין הריגתו של המפתה להצלת הקטנהיתוי קטנה דינו כאונס לעני מתלבט בשאלה אם פ17חינוך

רודף אחר "דינו כ,  לתביעותיורגה אם לא תיכנעולה ןמתכוולאונסה ושה ימי שרודף אחר אאבל 

  .18 אסורה לו כערוה אינהאם היאגם , שה בהריגת הרודףיוניתן להציל את הא, "חבירו להרגו

 עונשמעין ,  חיוב שמתחייב בו הרודףהאם היא: הריגת הרודףגדרה של תלבטו בהחכמי ההלכה 

אלא  עונש אהיין אאו שמא ? שהתורה התירה את הקדמת ענישתו לצורך מניעת העבירה, לעבריין

  19? הנרדףלהצלתאמצעי 

                                                 

  .א" עג ע; סנהדרין פרק ח משנה ז14

  .ג- תכה סעיפים א ו'  סיחושן משפט,  שולחן ערוך15

אוהב שלום ורודף שלום : ודףיש חיבורים מיוחדים על דין ר. ופרשנים רבים עסקו בהם, דיני רודף רבים ומסועפים

. ז"מקסיקו תשנ, על ענייני רודף ובא במחתרת, שלמי משה, משה שבות' ר; ו"ירושלים תשע, )בעילום שם מחברו(

 .חלק א וחלק ב, באוצר המשפט" רודף"למקורות נוספים ראה ערך 
נידה הטמאה בטומאת שה יארודף אחרי משתמע בבירור שמי ש, )ה אפגמה רבה"ד(ב "סנהדרין עג ע, י"מדברי רש 16

ועיין מנחת חינוך . תסא' ד סי"יו, ת אבני נזר" פוסק שוךוכ. תושניתן להצילה בהריג" רודף"אינו כלול בדין לאונסה 

 .קס' אבן העזר חלק ב סי, ת חתם סופר"שו; ב"דף קו ע, מצוה תר
 .דבריובסוף , )ה נערה"ד(א "כתובות כט ע, שיטה מקובצתבעיין ו . שם,מנחת חינוך 17
 .77  הערה, להלןראה 18
 , חושן משפט,מהדורא תניינא, נודע ביהודהת "שו :היסוד המרכזי הוא הצלתו של הנרדףשעולה דלהלן מקורות מה 19

ם הלוי חיי' חידושי ר). "עיקר דין רודף הוא להציל את הנרדף"( פרק ג ,יט' סי, חלק א, ת אחיעזר"שו; פובסו, ס' סי

אבל הוא מסביר , כותב שהעיקר הוא הצלת חיי הנרדף) ה וביאור"ד(הלכה ט הלכות רוצח ושמירת הנפש פרק א 

. עונש על אשמתו, כלומר, "דין חיובא ברודף"שהסיבה שמעדיפים את חיי הנרדף על חיי הרודף היא ) ה אלא"בד(

'  עמ,)ז"תשל(פא כרך  סיני ,)"למהותו של דין רודף(רצח וחבלה , הגנה עצמית בעבירות ", ורהפטיג' אלדעת, בדומה

 התחשבות מסוימת בשיקולים נוספים של הענשת הרודף והצלתו ויש, הצלת חיי הנרדףהוא   המרכזייסודה ,מח

  . מעבירה
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 קובע שההיתר להרוג 21התלמוד )א: (וכמה ראיות לדבר, 20לרודףעונש היסוד המרכזי הוא שנראה 

סלקא דעתך אמינא מידי דהוה אהרוגי "ק זה ודיוללא , ק מלשון הפסוקורודף גם בשבת נובע מדי

שבדומה  הסברה הייתה נותנת , כלומר." דקטלינןא משמע לןק, דבשבת לא קטלינן, בית דין

כן משמיע לנו ועל ,  ממיתים רודף בשבתיןכך א,  אותם בשבתםתישאין ממי, להרוגי בית דין

כמו ,  ההשוואה להרוגי בית דין מלמדת שהריגת הרודף יסודה בענישה.הפסוק שממיתים אותו

  .בהרוגי בית דין

היה מותר להרוג את הרודף בסייף  ,לולא דיוק מלשון הפסוקבאותה סוגיה תלמודית נאמר ש) ב(

שיטת , אגב. כהריגת רוצח, הרי שהריגת הרודף היא עונש; כדינו של רוצח שנענש בבית דין, בלבד

ן"הר
22

חובה עליו לעשות כן ולא , ייףלהרוג את הרודף בסיכול  אם המציל , היא שגם להלכה

  .להמיתו במיתה אחרת

האומר עקב הכלל , 23פטור מתשלום,  שרודף שגרם נזק ממוני תוך כדי רדיפתומשנה אומרתה) ג(

, 24ם"כך פסק הרמב". קם ליה בדרבה מיניה "-אדם המתחייב בנפשו פטור מתשלומין ש

ובעקבותיו כתב השולחן ערוך
25

או אחר אחת מהעריות , הרגורודף שהיה רודף אחר חברו ל": 

שכיון שרדף , שהרי הוא מתחייב בנפשו, פטור, בין של נרדף בין של כל אדם, ושבר כלים, לאונסה

 שחייב מיתה מימוגבל ל, המתחייב בנפשו פטור מתשלומיןשהכלל והרי . "התיר עצמו למיתה

י"רשכמבואר ב, ואינו אמור במי שחייב מיתת כרת או מיתה בידי שמים, בבית דין
בלשון  ו,26

מכאן שחיוב ".  שאין בה תשלומין-וכן הדין לכל עבירה שיש בה מיתת בית דין : "27ם"הרמב

                                                                                                                                            

הוא בוחן את שיטותיהם של .  עוסק בהרחבה בסוגיה זו,)תשסז( ואילך 311 ,עיקרים במשפט הפלילי העברי ,אנקר' א

תורף דבריו הוא ששני היסודות קיימים בבסיס . ומשווה בין עמדותיהם, ם והמאירי ביחס לשאלה זו" הרמב,י"רש

ולכל אחד משלושת החכמים הללו יש דעה משלו באשר ליחסי הגומלין הקיימים והנדרשים בין שני היסודות , הדין

ואילו , ) ואילך320' בעמ, שםראה  (ם שם את הדגש העיקרי בהצלת הנרדף"הרמב,  לטענתו.ומידת האיזון ביניהם

המדגישה באופן שווה את שני , םיהמאירי מהווה מעין שיטת ביני. י שם את הדגש העיקרי בחטאו של הרודף"רש

  .היסודות

. שצב' סי, ת משנה הלכות חלק ט"כך נוקט שו. גישה שלישית היא שמטרת הריגת הרודף היא הצלת הרודף מעבירה

 ".כדי למנעו מן העבירה: "המנמק, ות לא תעשה רצגו מצ,ם"ות לרמבספר המצוהוא מסתמך על 
ת "שוב ;"ענשו רב כהנא: "פח' א סי"ת הרמ"שוב ;"רשות ביד כל אדם לענשו: "א' ש כלל לז סי"ת הרא"שוכך ב 20

 ,ארק פ, ושמירת הנפשהלכות רוצח , אבן האזלב; "מה שנענש המסור מן הדין הוא על העתיד ":רלח' ש סי"ריבה

  ."בשביל מעשיו: "לכה טה

 .על מטרתה של הריגת רודף שאינו בר עונשין, 153 ציון הערה לידוראה 
 . ואילך202 ציון הערה ליד,  ראה להלן-שדינו כדין רודף ,  מדובר שם בגנב הבא במחתרת.ב"סנהדרין עב ע 21
  .)ה מתניתין"ד(א "דרין עב עסנה, ן"חידושי הר 22

  .מדובר שם בגנב הבא במחתרת. א"סנהדרין עב ע 23

 .פרק ח הלכה יב ,ם הלכות חובל ומזיק"רמב 24
 . ק ב"ך שם ס"וש, ק ז"שפ ס' ע סי"עיין סמ ו.שפ סעיף ג'  סיחושן משפט,  שולחן ערוך25
 .)א על אחותוה הב"ד(ב "סנהדרין עג עו, )ה אסון בידי אדם"ד(א "י כתובות ל ע"רש 26
  .הלכה יד,  פרק א,ם הלכות נערה בתולה"רמב 27

יוצא מתוך הנחה שגוי שאנס או פיתה נערה , )ה ועל הכותית"ה שם תד"ד(א "כתובות כט ע,  דרוש וחידוש,ע איגר"ר

י "רשאבל מדברי ". קנאים פוגעים בו"כיון שהוא חייב מיתה מכוח , "קם ליה בדרבה מיניה"פטור מתשלומין מטעם 
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שהרודף פטור  ,28תוספות יום טובוכך מסביר . הרודף במיתה היא עונש כמו חיוב מיתה בבית דין

, דינו מקרי דין, כשעשה כהלכה, לענין נפשות: "שהריגתו דינה כמיתת בית דיןמתשלומין מפני 

"בי מיתות בית דין הואויובכלל מח
29

.  

 אפשרותמעלה את ה, נהרג" הרודף אחר חבירו להרגו"בחפשו מקור לדין המשנה ש, 30תלמודה) ד(

אמרה תורה ניתן , שלא בא אלא לפוגמה, רסהמה נערה המאו": "קל וחומר"שהדין נלמד מ

וכי " בטענת פשרות זואדוחה הוא ו; "רודף אחר חבירו להרגו על אחת כמה וכמה, להצילה בנפשו

שבהמתת הרודף מונח יסוד של חיוב וענישהמכך  שתמע מ."?עונשין מן הדין
31

.  

אילו היה ".  שעדיין לא הרגף על פיא" קובעים שהורגים את הרודף 33 והשולחן ערוך32ם"הרמב) ה(

 ,על כורחנו. תה מובנתיא הילשון זו ל, בלבדביסודה של החובה להרוג את הרודף אלמנט של הצלה 

היו ם והשולחן ערוך "ועל כן הרמב, מיתה שחל עליו" חיוב"שהחיוב להרוג את הרודף נובע גם מ

אפשר לחייבו מיתה בבית אז אי שאף , "אף על פי שעדיין לא הרג"שיסוד זה קיים צריכים להדגיש 

                                                                                                                                            

 דין  זאת לעומת.מכיון שהקנאי אינו פועל על פי הוראת בית דין, "קם ליה בדרבה מיניה"עולה שאין בזה דין ם "ורמב

 היו מורים לו ,אל את בית הדיןושהיה אילו המציל מן הרודף מפני ש, "קם ליה בדרבה מיניה"שחל עליו דין , רודף

 .להרוג את הרודף
  .יח פרק ג'  סי,חלק א, ת אחיעזר"שוועיין . )ה אם אין לו דמים פטור"ד(משנה ו , סנהדרין פרק ח, תוספות יום טוב 28

כל ... ולא במיתת בית דין בלבד אמרו אלא: "מסביר את הפטור של רודף מתשלומין, יח' סי, א חלק ה"ת הרשב"שו

. חיובי מיתת בית דיןשכלל את הריגת הרודף ב,  זאת בניגוד לתוספות יום טוב".דאפשר דאתי לידי מיתה פטור מממון

 .אבל אין להסיק מדבריו שהריגת רודף היא הצלה ולא עונש
והשני ,  אחד להענשת הרודף:מעלים אפשרות שיש שני סוגים של דיני רודף, טז' ועמוד הימיני סי, ל'  אמרי משה סי29

קם ליה "  חל עליה דיןלאלכן ו,  הצלה בלבדיאשל רודף בגרמא ההריגתו של רודף שהוא קטן וו ;להצלת הנרדף בלבד

קם ליה בדרבה "ומשמע מכך שלדעתם חל דין ,  סתמו את דבריהםם והשולחן ערוך"הרמבאולם ". בדרבה מיניה

, יח' סיב ה הזכיר אותאף שהוא עצמו(דוחה הבחנה זו , יט פרק ג'  סי,חלק א, ת אחיעזר"שוואכן . בכל רודף" מיניה

וסף בהבחנה זו היא שלפיה צריך לומר שהמקור בתורה לדין רודף מדבר קושי נ). חמש שנים קודם לכןשכתב , פרק ב

דין רודף גם במי שלא חסר מקור להחלת , "עונש"שחל עליו דין שכן אם הוא מדבר רק על הסוג , על שני הסוגים

 .שייכת בו הענשה
שלא להחיל דין רודף  כנימוק "?וכי עונשין מן הדין"בטענת א משתמש התלמוד " גם בדף עד ע.א"סנהדרין עג ע 30

 .מקל וחומר
 ,רב חסדאשאמנם לפי  כותב ל הואאב. )ה ועוד"ד(ס ' סי, חושן משפט,  תניינאמהדורא, ת נודע ביהודה"שו 31

, שם, אבל לפי רב הונא, הריגת הרודף היא עונש כמו מיתת בית דין,  ברודףצריך להתרותהקובע ש, ב"סנהדרין עב עב

הריגת רודף היא , ) לעניין קטן-הלכה ו , פרק א, הלכות רוצח, ם"וכך פסק הרמב(ף שסבור שאין צורך להתרות ברוד

, כיוון שייתכן שהיא נאמרה רק לפי רב חסדא, "וכי עונשין מן הדין "השאלהואם כן אין ראיה מ; רק להצלת הנרדף

  .ואין הלכה כמותו

המידה ,  מאמר המידות,עשרה מאמרות, אנוע מפ" רמ;)ה אין עונשין מן הדין"ד(א "סנהדרין עג ע, עיין ערוך לנר

 . הראשונה
משום שהיה , ם כתב כך" מסביר שהרמב כסף משנה שם.הלכה ז, פרק א, ושמירת הנפשהלכות רוצח , ם"רמב 32

 ." לא היה ראוי להורגו,כיון שלא הרג"מקום לומר ש
 . תכה סעיף אמן סיחושן משפט,  שולחן ערוך33
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ון וכי, של בית הדין בלבד הסמכות לשפוט את הרוצח ולהענישו היא ,אחרי הרצח, מצד שני. יןד

  .34נעדר האלמנט של הצלהאז כבר ש

למסקנה זו  .ל מעשיוגלמיתה בב ו חיובהואהריגת הרודף  תהיסוד המרכזי עליו מבוסס, הנה כי כן

  :ים מרכזייםצבשני סוגי מהכוונה ל. מעשי הרודףשאין אשמה בים צבהשלכות הלכתיות על מ

"טבעו של העולם"מי שרודף אחר חברו מ -) Innocent aggressor(תוקף תמים . א
35

 בלי דהיינו, 

כוונה להרוג
36

  .מהתנהגות מקובלת חריגה בליו, 

  .37"שופך דמים"שאינו מוגדר עד  , עקיפהל כךמי שגורם למותו של חברו בדרך כ. ב

  .סוגיות אלו יידונו להלן בהרחבה

 ? חובה או היתר-הגנת עצמית  :פרק רביעי

רגיל היה נחשב מצב לעשייתו של מעשה שב, קצדֵ או הֶ , היתרהיא  ההגנה העצמית ,לפי החוק

ובנסיבות , אינו רואה בהגנה העצמית היתר בלבד, בהיותו משפט דתי,  המשפט העברי.לפלילי

  .38מסוימות רואה בה חיוב של ממש

ם"רמבה
39

 גם אם הצלתו כרוכה, היא בגדר חובהנתקף הנמצא בסכנת חיים ה הצלת קובע ש

 להציל ויןמצּוהרי כל ישראל , אפילו היה הרודף קטן, הרודף אחר חבירו להרגו: "בהריגת התוקף

לא תעמוד על דם 'כל היכול להציל ולא הציל עובר על ... ואפילו בנפשו של רודף, הנרדף מיד הרודף

'רעך
40

שה שהיא ויכול להציל ולא הציל הרי זה ביטל מצוות ע... הרואה רודף אחר חבירו להרגו ... 

'לא תעמוד על דם ריעך' ועל 42'לא תחוס עינך' על :ועבר על שני לאווין, 41'וקצותה את כפה'
43

אף . 

שכל המאבד נפש אחת , חמורים הם, מפני שאין מעשה בהן, על פי שאין לוקין על לאווין אלו

  ."וכל המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים כל העולם כולו, מישראל כאילו אבד כל העולם כולו
                                                 

: ערוך באופן אחרם והשולחן " הרמבלשון נדחק לפרש את ,הלכה ז,  פרק אנפשמירת האור שמח הלכות רוצח וש 34

הוא לא היה יכול לפרש את . הורגים אותו בגלל הרדיפה, כך שאינו מוחזק לרוצח, בעברשאף אם הרודף לא הרג אדם 

 . ל הצלה בלבדינו של רודף מיוסד עדש  היא)בהלכה ח(כיוון ששיטתו , כפי שהוסבר בטקסט, הדברים בצורה בפשוטה
 .הלכה ט,  פרק אושמירת הנפשהלכות רוצח , ם"רמב 35
 . ואילך124ליד ציון הערה עיין להלן  36
  . ואילך137 ליד ציון הערהעיין להלן  37
בחוק לא תעמוד , ה לזולת בשעת צרהובת הצלה והושטת עזרחגם המשפט הישראלי הכיר בעיקרון המטיל , אמנם 38

הגשת עזרה יילכדו - ורק מקרים קיצוניים של אי,  מצומצמת למדיחובה זו, עם זאת. 1998-ח"תשנה, על דם רעך

  ).תשס (723-722, 717 כג עיוני משפט ," התפתחות ומגמות-דיני עונשין  ",רות קנאיראה . ברשתו של המחוקק

 .טז-ו, טו, יד, ות והלכ, פרק א, הלכות רוצח, ם"רמב 39
 .טז, ויקרא יט 40
 .יב, דברים כה  41
 .יב, דברים כה  42
 .טז, ויקרא יט 43



 9

אך יש פוסקים הסבורים . 44להגן על חייו בהריגת הרודףעצמו  הנרדףגם את  מחייבותמצוות אלו 

ואילו  ,45 להרוג את הרודףשאינו הנרדףלאדם  ההיתר והחובה מלמדים רק אתפסוקים אלה ש

השכם , אם בא להרגך: "46כללמקורה בלהגן על חייו גם בהריגת הרודף זכות המוענקת לנרדף ה

  ".רגווהל

הריגת  אדם אחר להציל את הנרדף בהמחייבותשהמצוות ,  מפוסקים אלה היאדעתו של אחד

בהיה אפשר ] לדעת[רק אפשר דיהיה נידון כמאבד עצמו : "הרודף אינן חלות על הנרדף עצמו

"להציל עצמו ולא הציל
47

.  

 אחרתהדע
48

לו אין "במחתרת גנב שבא ן ההלכה שלהרוג את הרודף נלמד משההיתר  היא 

  .  וזאת בלי להבחין בין הנרדף עצמו לבין אדם אחר;"דמים

'באדם דמו יישפך, שופך דם האדם': " מקור נוסף הן להיתר והן לחובהביא מתלמודה
49

 אמרה - 

" הצל דמו של זה בדמו של זה:תורה
50

 .  

נרדף מיד הרודף גם לחילוקי הדעות בענין המקורות שמהם נלמדים החובה וההיתר להציל את ה

פוסקים הטעם לכך הוא שלפי . נפקות לדינים שונים שנבדוק בפרקים הבאים, בהריגת הרודף

המקורות מקנה למציל חופש פעולה גדול יותר מ" הרגולאם בא להרגך השכם " הכלל ,51אחדים

  .האחרים שצוינו כאן

                                                 

 .ה' סי, ד"יו, ת גליא מסכת"שו; כח' סי, )לובלין(ת יד אליהו "שו 44
  .קלט' משפט כהן סית "שו; )ה והיה"ד, ג"דף ק ע(מ ' סי, חלק ב, אפיקי ים 45

כותב שזכותו של הנרדף להרוג את הרודף היא , )שצב' סי,  הלכות חלק טת משנה"הובא בשו (כא' ת בן יהודה סי"שו

ורק ההיתר לאדם שלישי להרוג את , "מאי חזית דדמא דידך סומק טפי"כי הוא יכול לטעון כלפי הרודף , מסברה

י מאי חזית דדמא של הנרדף סומק טפ"כי , כיוון שמסברה אין הצדקה שיהרוג את הרודף, הרודף נלמד מהפסוקים

רק הנרדף עצמו רשאי להרוג את , שהדרשה מן הפסוקים אינה חלה עליהם, הוא מסיק מכך שבבני נוח". משל הרודף

 .הרודף
  .א"סנהדרין עב ע; א"ברכות נח ע 46

ה התורה "ד(א " ברכות נח ע,)ה אין לו דמים"ד(א , שמות כב, י" כך כתב רש- " בא במחתרת"כלל זה נלמד מדין 

כותב שהכלל נלמד  ,)ה המשנה החמישית"ד(א "סנהדרין עב ע, אך מאירי. )ה חזקה"ד(א "עסנהדרין עב ו, )אמרה

 ). יח-יז, במדבר כה" (כי צוררים הם לכם... צרור את המדינים"מהפסוקים 
 .אפיקי ים שם 47
 .ערך מחתרת אות י, אגודת אזוב; )ה אף"ד(א "סנהדרין עג ע, תוספות 48
 .ו, בראשית ט 49
הלכות , ואבן האזל, הלכה ט, פרק א, ושמירת הנפשהלכות רוצח ,  עיין חידושי רבינו חיים הלוי.ב"סנהדרין עב ע 50

 .פרק א הלכה ט, רוצח
 .קלט' משפט כהן סית "שו; )92ראה בשמו בהערה  (ח, בראשית לב, ם על התורה"רא 51
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  הגנה עצמיתזכות ההתנאים לקיומה של  : פרק חמישי

הגנה עצמית או צורך פוטרים מאחריות פלילית רק בהתקיים שישה , לפי החוק, 52כפי שראינו

  .להלן נבחן את עמדת המשפט העברי בשאלה זו. תנאים

 כדיןתקיפה שלא . א

 ההגנה העצמית הוא מעשה תקיפה שלא  זכותלהתנאי הבסיסי לקיומה ש, לפי המשפט העברי

כגון שהוא שליח של בית דין להכות אותו או , אם ראובן תוקף את שמעון כדין, לעומת זאת. כדין

  . 53 זכות לפגוע בראובן מכוח זכות הגנה עצמיתשמעוןאין ל, להמית אותו

  סכנה. ב

, יש עליו דין רודף, ל שמעוןביא למותו שימעשה התקיפה ויש אומדנא ש, ראובן התוקף את שמעון

נמצא נחשב כ, התוקף רודף אחריו בנשק שיש בכוחו להמיתמי ש, לדוגמה .54ומותר להרוג אותו

, ת בגלל מעשהו של הרודףהנרדף ימואם הספק גם אם יש  .ומותר להרוג את הרודף, בסכנת חיים

  .במציאותרק אם הסיכוי שימות מעוגן ים אמורדברים השנראה . 55מותר להורגו

הוא נחשב , אם יש אומדנא דמוכח שהוא מתכוון להרוג, גם באשר להערכת כוונתו של הרודף

כגון , וניכר שהוא מתכוון ברצינות, אם הרודף אומר שבכוונתו להרוג את הנרדף, לדוגמה. 56רודף

                                                 

  .5 ציון הערה ליד, לעיל 52

כיון , א"סנהדרין פב ע, כפי שפוסק מאירי, חייב עליו, אפילו מי שהורג קנאי שעומד להרוג מי שבועל ארמית 53

הוא , שאם הבועל עצמו הורג את הקנאי, אלא ששם יש דין מיוחד. אף שאינו פועל כשליח בית דין, שהקנאי פועל כדין

  .שב רודף ביחס לבועלמכיון שהקנאי נח, א"כפי שנאמר בסנהדרין פב ע, פטור

הוא עוסק בשאלה האם מעשה מסוים  ".הא ברודף אזלינן בתר אומדנא: "חלק א סימן כג אות ב, ת אחיעזר" שו 54

 .בלי קשר לכוונתו של המבצע, יביא למוות
, קצט'  סי,ת"שו, תרומת הדשןהוא מביא ראיה לכך מ, אות כבב .אות כ, סימן מב, )ריינהולד(ת מנחת אברהם "שו 55

ת בן "שו; אות א, ערך מחתרת, ועיין אגודת אזוב". ספק נפשות להקל"האומר שלענין קידוש השם לא חל הכלל 

  . תמב'עמ, פד'  סי,דעת כהן לעוק  צבי יהודה הכהן ק'רהערות ; קנה' סי, יהודה

  .בנידונו מדובר במסור). ה ומגמרא"ד (ב"דף עח ע, קכב' ת שער אפרים סי"שו 56

מקרא דניתן להצילו בנפשו לא שמעינן אלא במי שברור לו " משתמע ש,)ה גמרא"ד(א "הדרין עג עסנ, ן"חידושי הרמ

  . ן"בפירוש דברי הר, אות א, ערך מחתרת, ועיין טהרת אזוב". כשמש שהוא רוצה להרגו

 וייתכן ,אדם עשוי לאיים ולא לקיים את איומו, גם אם הרודף אמר שירצחכותב ש, קפז' סי, חלק ב, שבות יעקבת "שו

אלא אם כן , אסור להורגו, ולכן אם אפשר למנוע את הרדיפה בפגיעה באחד מאבריו,  את הנרדףלפצועשהתכוון רק 

, אם אי אפשר למנוע את הרדיפה בפגיעה באחד מאבריו, ועולה מדבריו שבכל זאת; היה מוחזק לרצוח כמו עשיו

  .מותר להורגו

כיון דאנו רואין ... שפיר בעי רוצח ודאי... בדין ניתן להצילו בנפשו ":בכות, הלכה י, פרק ט, הלכות גנבה, אבן האזל

  .מניחים שכוונתו לרצוח,  מדבריו עולה שגם אם לא אמר כלום".הוא רוצח וניתן להצילו בנפשו, שהוא רודף אחריו

, ין הורגים אותוא, כותב שאם יש ספק האם הרודף מתכוון להרוג, נ' סי, חלק ב,  רביעאהמהדורא,  שואל ומשיבת"שו

אבל ". מאי חזית דדמא של הנרדף סומק טפי"ו, כי  יש ספק פיקוח נפש גם לגבי חיי הרודף, אף שיש ספק סכנה לנרדף

שמעשיו של רודף מעידים עוד עולה מדבריו . כי הוא בהול, הוא כותב שהנרדף עצמו רשאי להרוג את הרודף במצב כזה

  . חוץ משל רודף קטן,  להרוגעל כוונתו
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הוא נחשב , והרודף משיב שלא יימנע מלהרגו, המציל הזהיר את הרודף שלא להרוג את הנרדףש

, יש להניח שהוא מתכוון להרוג, ואמר שהוא יהרוג, אם זה אדם שרגיל לעשות כן, כמו כן. 57ףרוד

רודף אחר חברו במטרה שכגון אדם , אין יסוד אובייקטיבי לספקשאם  נראה .58הוא נחשב רודףו

  .אינו נחשב רודף, שכוונתו היא להרגו אך אין במעשיו או בהצהרותיו רמז לכך, לתקוף אותו

 . 59ה שהצדיקה את פעולתוסכנמי שפעל להגן על חייו או חיי זולתו חייב להוכיח שהייתה 

  נחיצות. ג

  נחיצות איכותית. 1

 הוא בחינת עניינה. אחד התנאים לקיומה של ההגנה העצמית הוא דרישת הנחיצות האיכותית

 יש בה מלבד פעולה שבנסיבות הרגילותהפגיעה  דרך אחרת למניעת עושה ליתהיההשאלה האם 

  .60משום עבירה פלילית

 )בית דיןכגון ( 61"מושיע" אם פנייה ל,רגוואסור לאדם להרוג את מי שתוקף אותו בכוונה לה

  . 62 הריגת התוקףבלייתה עוצרת את התקיפה יה

                                                                                                                                            

מפני שהתורה , מותר להרוג את הרודף, כותב שגם אם יש ספק לגבי הסכנה, ג"דף קי ע, ה רצוו מצו,מנחת חינוךאולם 

ואף שבדרך כלל פיקוח נפש אינו דוחה איסור , קבעה שפיקוח נפשו של הנרדף דוחה את האיסור לרצוח את הרודף

סור רציחה דומה למצוות האחרות שנדחות מפני ונמצא שכאן אי; כאן הוא דוחה מפני שהרודף הוא פושע, רציחה

. ולכן מותר להרוג את הרודף גם אם יש ספק סכנה בלבד,  פיקוח נפשספקוהרי כל מצווה נדחית גם מפני , פיקוח נפש

ספק על ממון בא ספק על  "א"יומא פה עאף שהוא מוגדר ב, הוא מוכיח זאת ממה שמותר להרוג את הבא במחתרת

מפני , גם אם רוב הסיכויים שהוא גוי, מותר להורגו יק מכך שגם הרודף אדם שהוא ספק יהודיהוא מס". נפשות בא

אבל . שכאן איסור רציחה דינו ככל המצוות שנדחות מפני ספק פיקוח נפש גם אם רוב הסיכויים הם שאין סכנה

  .מותר להורגו, עולה שלדעתו גם אם יש ספק אם הרודף מתכוון להרוג, מהראיה שהוא מביא מבא במחתרת

בנידונו מדובר ). ה ומגמרא"ד, ב"דף עח ע, קכב' ת שער אפרים סי"והובא בש (קפא' סי, א חלק א"ת הרשב"שו 57

 .שהזהירו אותו לא למסור, במסור
בשם , 94 ציון הערה לידראה גם , על אדם שמוחזק לרצוח. בנידונו מדובר במסור. קפא' סי, א חלק א"ת הרשב"שו 58

  .שבות יעקב

ושמירת הלכות רוצח ,  עיין אבן האזל-יש לעיין אם עד אחד המעיד שפעל מתוך הגנה עצמית פוטר אותו מעונש  59

, ם שם שאם עד אחד מעיד שראובן רצח"ולכן פסק הרמב, ד"האומר ששני עדים דרושים רק לב (פרק ו הלכה ה, הנפש

האומר ששני עדים דרושים רק לדון (י הלכות מלכים פרק ג הלכה , ור שמחאו, )הוא פטור, וגואל הדם הרג אותו

 . )יכול מלך ישראל להרוג אותו, ם שם שאם עד אחד מעיד שראובן רצח"ולכן פסק הרמב, בחוקי התורה
דרישת הנחיצות וחובת , הגנה עצמית ",שי עקיבא ווזנר: ראה, על עמדת המשפט העברי בשאלת חובת הנסיגה 60

 ).2011 (315 'עמ,  מחקרי משפט כז,"בשולי פרשת שי דרומי: הנסיגה
 .)כז, דברים כב(" ואין מושיע לה"כלשון הפסוק  61
הלכה , פרק ט, הלכות גניבה, ד"ראבהשגות הבא בהו ( מסכתא דנזיקין פרשה יג, משפטים, מכילתא דרבי ישמעאל62

  .)יא

יכול להציל אותו בלי הריגת " מושיע"ש שמדובר במצב שהמדגי, )ה ובמה"ד (הלכה יא, אבן האזל הלכות גניבה פרק ט

 .הנרדף רשאי להרגו בעצמו, יכול להצילו רק בהריגת הרודף" מושיע"אבל אם גם ה, הרודף
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אם : "63ם"כפי שפסק הרמב,  הרודףחובה על המציל להזהיר אתמדרישת הנחיצות נגזרת גם 

הרי זה , כיון שעדיין הוא רודף, התראהפ שלא קיבל עליו "אע, והרי הוא רודף אחריוהזהירוהו 

שהרי שם , מטרת ההתראה אינה כמו בהתראה שהיא תנאי לחיוב עבריין בעונש מבית דין. "נהרג

לו אפשרות היא שתהיה  האזהרה לרודף אלא מטרת. נדרש גם שהעבריין יקבל עליו את ההתראה

היות . 64ולכן אין צורך שיקבל עליו את ההתראה, רגוו כך שלא יהיה צורך לה,לחזור בו מכוונתו

אסור להרוג אותו בלי לנסות למנוע את הסכנה על , יתכן שהרודף יפסיק את הרדיפה אם יוזהריש

 כגון שהסכנה היא מיידית ואין ,סכן את חיי הנרדףיהאזהרה מתן בות שבנסיואכן . ידי ההזהרה

האזהרה יכולה לשמש תפקיד ש, יש לציין. 65 יש להרוג את הרודף גם ללא אזהרה,זמן להתרות

  .66 להרוג את הנרדףוןמתכושהרודף הוכחה : נוסף

אך אם ייכנע , רגו אם לא ייכנע לתביעותיוולהומאיים  שמעון רודף אחרי ראובן אם דיןמה ה

או שמא , את הרודףלהרוג ) משקיףהאו (נרדף רשאי ה האם - לתביעות אלו תוסר מעליו הסכנה

היא בגדר כניעה לתביעותיו של הרודף ש יש מקום לומר? חייב הנרדף להיכנע לתביעות הרודף

  .רך אחרת להצילאסור להרוג את הרודף אם יש ד, וכפי שאמרנו,  להצלת חיי הנרדף"דרך אחרת"

 להניחכיוון שיש , כדין רודף, ומותר להורגו, 67"אין לו דמים"התורה קובעת שגנב שפורץ לבית 

עמוד מולושיהרוג את בעל הבית אם י
68

כיון שיש לו דרך , גנבאין להתיר לו להרוג את ה, לכאורה. 

 ,אין בעל הבית מחויב לוותר על ממונו, בכל זאת. שלא יעמוד מול הגנב: אחרת למנוע את הסכנה

ואינו , אף מי ששולט ברוחו: "שלמה זלמן אוירבך' כך כותב ר. 69אלא הוא רשאי להרוג את הגנב

 ,"התקומם נגד הגנבמותר לו לעמוד על ממונו ול] בכל זאת=[אפילו הכי , בהול הרבה על ממונו

"לא מצאנו בשום מקום שחייב אדם ליתן כסף לרודפים"ו
70

גם מי שרודף אחר חברו , לדעתו .

, דינו כרודף, מסוימתאו אם לא יעשה פעולה מסוימת פעולה יעשה הלה רגו אם ולהומאיים 

כנע לדרישותיואינו חייב להירגו ורשאי להווהנרדף 
71

.  

                                                 

  .הלכה ז, פרק א, ושמירת הנפשהלכות רוצח , ם"רמב 63

 .הורגים אותו, הרודףגם אם לא הזהירו את , כותבים שבדיעבד, נח' ת דברי רננה סי"שוו, ק ג"תכה ס' ע סי"סמ
  .כותב שזו המטרה לפי הדעה שאין צורך בקבלת ההתראה, )ה לימא"ד (ב"סנהדרין עב ע, יד רמה 64
 . סעיף י, שפח'  סיחושן משפטא "רמ;  הלכה י, פרק ח, הלכות חובל ומזיק, מגיד משנה 65
 .57ליד ציון הערה  ,לעילראה  66
 .א, שמות כב 67
 .202 ציון הערה ליד, ראה על כך להלן 68
 .אות ג, ערך מחתרת ,חלק א, אגודת אזוב; פרק ב, ז' סי, חלק א, מנחת שלמה 69
 .א"דף מח ע וא"דף מז ע, מנחת שלמה שם 70
  . מנחת שלמה שם 71

להימנע על הנרדף , כמובן (אסורהאסורהאסורהאסורהה תבע ממנו הרודף להימנע מפעולאם  גםלהרוג את הרודף מותר שדעתו היא 

הבועל "לענין פינחס שהרג את זמרי מדין , א"סנהדרין פב עהאמור במסקנה זו מוכחת מ, לדבריו).  מצד עצמומהאיסור

והרי פינחס לא היה הורג את זמרי ". נהפך זמרי והרגו לפנחס אין נהרג שהרי רודף הוא: ""ארמית קנאים פוגעים בו

ובכל זאת הותר לזמרי להרוג , והוא בגדר רודף הדורש מהנרדף להימנע מפעולה אסורה, כריתאילו חדל מבעילת הנ

  .אותו



 13

פי ל, ויש בהן טרחה בלבד, של הרודף אינן כרוכות בהפסד לנרדף או לאחרים אם דרישותיו ,ברם

אם אלא ש,  הנרדף חייב לכתחילה להיענות לדרישות אלו ולא להרוג את הרודף72יםאחדפוסקים 

פי ל. חייב מיתה בידי שמיםהוא אבל , י בית דיןהוא פטור מעונש,  אותואלא הרג, לא עשה כן

                                                                                                                                            

 הלכות רוצח ושמירת הנפש פרק א ,ם"רמבה, 79 ציון הערה לידכפי שנראה . ם"אבל הוכחה זו אינה תקפה לפי הרמב

אבל מי שבכל זאת , פשר למנוע את הסכנה על ידי פגיעה באבר שלושאמנם אסור להרוג רודף אם א, פוסק ,הלכה יג

ייתכן שאסור להורג רודף אם אפשר למנוע את הסכנה , לפי דבריו. הרג את הרודף במצב כזה אינו חייב מיתת בית דין

 שהיה ולכן זמרי, אבל מי שבכל זאת הרג את הרודף במצב כזה אינו חייב מיתת בית דין, על ידי כניעה לדרישותיו

  . במצב כזה היה פטור אילו הרג את פנחס

) שלא כמנחת שלמה( מתוך הנחה ,ם"א מסוגיה זו הוכחה לשיטת הרמב הביא דווק,ד סימן ה"ת גליא מסכת יו"שו

זמרי ואם בכל זאת , שהיה אסור לזמרי להרוג את פנחס כיון שהיה יכול למנוע את הסכנה על ידי הפסקת הבעילה

  . ם הפוטרת מי שהרג רודף בעוד שהיתה לו דרך אחרת להציל"יש ראיה לשיטת הרמב, פנחסאינו נהרג על הריגת 

, הלכה יג, ארק פ, הלכות רוצח, אור שמחלפי הבחנתו של , ם" הרמבטתלשי גם הוכחתו של מנחת שלמה קיימתאבל 

ף על פי וא, ה באבר של פנחסי פגיעל ידאילו היה זמרי יכול להינצל עם מסכים ש"הרמב, לדבריו. בין רודף רגיל לפנחס

מדוע הגמרא אומרת שזמרי היה פטור , אם כן". רודף ברשות"היה זמרי חייב מיתה כיון שפנחס היה ,  הרג את פנחסכן

מכאן שמותר להרוג רודף גם אם אפשר להציל על ? הרי היה יכול להינצל על  ידי הפסקת הבעילה, על הריגת פנחס

מקשה , ה פרק ח'  סיחושן משפט, חלק ד, ת יביע אומר"שו. כדברי מנחת שלמה, ירהידי כניעה לדרישתו להימנע מעב

שכניעה לדרישת הרודף דינה כהצלה באחד ) שלא כמנחת שלמה( מתוך הנחה ,מגמרא זו על שיטת האור שמח

  . מתורצתהקושייה ולדברי מנחת שלמה ,מאבריו

רגו אם לא ו וכותב שמי שרודף אחר חברו לה,ל מנחת שלמה חולק ע,אות ז, פרק ב, יז' סי,  חלק ט,ת ציץ אליעזר"שו

.  חייב מיתה בבית דיןואה, אלא הרג את הרודף,  מהעבירהואם הנרדף לא נמנע, "רודף"אין לו כלל דין , יימנע מעבירה

הכותב שאם רודף הרג את המציל שבא להרוג , )ט"ה מ"ד(א " סנהדרין פב ע,ן"הוא מביא ראיה לדבריו מחידושי הר

שהרי הרודף היה יכול להינצל ממנו על ידי , כי המציל אינו בגדר רודף, הוא חייב מיתה, אותו כדי להציל את הנרדף

 הרי שאסור להרוג רודף אם אפשר להציל על ידי כניעה ".שב ולא יעבור עבירהאין לו אלא שיֵ : "הפסקת הרדיפה

ולכן , )ן מדגיש שם"כפי שהר(פועל ברשות בית דין המציל : פשר לדחות ראיה זואאולם  .לדרישתו להימנע מעבירה

ולכן אסור לרודף להרוג את ; שעל הרודף להיכנע לה, דרישתו מהרודף להפסיק את הרדיפה היא דרישה מוסמכת

  .אין מכאן ראיה לרודף שדורש דבר מהנרדף בלי שום סמכות. המציל במקום להיכנע לדרישתו

". שפטור בהרג לרודף, שאם אחד ירצה להרגו משום שאוכל ":כותב,  לטמןסי, חלק א, אבן העזר,  אגרות משהת"שו

 .  מנחת שלמהם עם מסכיהואמהסברו שם נראה ש
כי היה יכול להינצל על ידי הפסקת , האומרים שהיה אסור לזמרי להרוג את פנחס מדין רודףפוסקים כך עולה מן ה 72

, כאמור בגמרא, היה פטור, ילו בכל זאת הרג זמרי את פנחסאלא שא ("באחד מאיבריו"כמו מי שיכול להציל , הבעילה

ת גליא "שו; )א"קיג ע, כרך ב(הערה יז , קונטרס הערות,  חלקת יואב): והרג"באחד מאיבריו"כמו מי שיכול להציל 

,  ה' סיחושן משפט, חלק ד, ת יביע אומר"שו; "גדול אחד" בשם ,ג"דף קיד ע, פרשת בלק, כלי חמדה; ה' ד סי"מסכת יו

  . פרק ח

זמרי היה , כאמור, כדי להינצלבעל הבית אינו חייב לוותר על כספו , מחתרתפוסקים אלו סבורים שאף שבנראה ש

החיוב שמקור , אפשר להסביר הבחנה זו בכך. מפני שלא היה מפסיד בכך, חייב להפסיק את הבעילה כדי להינצל

ם הלכות רוצח "רמבכפי שכותב , )יב, דברים כה" (וקצותה את כפה: " הפסוקהוא, באחד מאיבריורודף להציל 

ופסוק זה , )ק ס"ס,  סימן שפחחושן משפט, א"ביאור הגרב הובאו(בעקבות הספרי , הלכה ז, פרק א, ושמירת הנפש

כל היכול : "הלכה יג, הלכות רוצח ושמירת הנפש פרק א, ם"ן רמבכלשו( להצלת הרודף לטרוחמחייב את המציל 

ההנאה .  למטרה זולשאת בהפסדמחייב את המציל אינו פסוק ה אולם ,...") בכךטרחיו ולא להציל באבר מאיבר

הפסיק את לב ייוגם ללא פינחס היה ח, יתה הנאה שהתורה אסרה עליויצל הינ עליה כדי להשזמרי היה צריך לוותר

 . הפסדאינה בגדרויתורו עליה ולכן , הבעילה
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רגו ורשאי לההוא ו, גם במקרה זה אין הנרדף חייב להיענות לדרישות הרודף, 73פוסקים אחרים

   .אף לכתחילה

 לעצור את הרדיפה ללא כדיות שהנרדף אינו חייב להיכנע לתביעותיו של הרודף בגם בנסי ,כמובן

  .ואינו חייב להרוג את הרודף, להיכנע לתביעותיוהוא רשאי  ,שפיכות דמים

,  ייכנע לדרישות הרודף אם לאו הנרדףם שאינו יודע א, מן הצדאם משקיףה - נשאלת השאלה

ש  ירשות... הבא במחתרת ", 75ם" המסיקים מדברי הרמב74יש פוסקים ?חייב להרוג את הרודף

פוסקים .  לעשות כןחייב אך הוא אינו ,"הרודף"להרוג את  רשאיהמציל  גון זהשב, "לכל להרגו

, לדעה זו.  להציל את הנרדף גם בהריגתו של הרודףאדםכל על חיוב חל גם כאן ש סבורים 76אחרים

לבין רודף שמאיים , ממוןרגו אם לא ימסור לו וין זה בין רודף שמאיים על נרדף להיענל דלאין הב

רגה אם ושה להי אם אנס מאיים על א,כן לע. 77מסוג אחר לדרישה רגו אם לא ייענהועל נרדף לה

                                                 

ועיין שם דף מו . פרק ב, ז' סי, חלק א, מנחת שלמה; ב"טרס אחרון דף ג עקונו, ד"דף קז ע, פרשת בלק, כלי חמדה 73

  . "חכם אחד"א בהערת "ע

חובה להציל , לדעת פוסקים רבים. קיימת הבחנה דומה) טז, ויקרא יט" (לא תעמוד על דם רעך"יש לציין שבמצוות 

עשיית , ראה חוק לישראל(ת גדולות וזאת גם אם הצלתו כרוכה בהוצאו, גם את מי שהכניס את עצמו לסכנה בכוונה

לשלם כסף למי שמאיים שיכניס את עצמו לסכנה אם הכסף לא ישולם אין חובה אולם ). 154' עמ, עושר ולא במשפט

נותנים לו צדקה כי שלא , כותב שמי שאינו רוצה להתפרנס ממונו, ף" בדפי הרי,ב"כתובות כט ע, ף" על הרין"ר(לו 

 .)ם אותה מעזבונואבל אחרי מותו גובי, ימות
מנחת ; כט' סי, די השב; )ה עוד"ד, ד"דף קא ע(מ ' סי, חלק ב, אפיקי ים; אות א, ערך מחתרת, חלק א, אגודת אזוב 74

, ב"ן עב עירדסנה, ועיניים למשפט, )ה אף"ד(א "סנהדרין עג ע, עיין תוספותו. ב"דף מח ע, פרק ב, ז' סי, חלק א, שלמה

 .ה והוכה בכל אדם"ד, אות ד
 .הלכה ז, פרק ט, הלכות גניבה, ם"רמב 75
; )כך נראית כוונתו (הגהות הטור אות כט, תכה' סי, חושן משפט, כנסת הגדולה; אות א, ערך מחתרת, טהרת אזוב 76

  .ועיין עיניים למשפט שם. )ל"ה אבל אחר לא קמ"ד(ב "סנהדרין עב ע, ערוך לנר

משקיף רשאי , ולדעתו, המבחין בין הדרישות, א" דף מו ע,פרק ב, ז' סי, חלק א, מנחת שלמהזאת שלא כדברי  77

סנהדרין עב " (אין אדם מעמיד עצמו על ממונו" שחזקה שהיות. תובע מהנרדף ממוןאם הרודף להרוג את הרודף רק 

ולכן מותר , השלים את מזימתווהרודף ייאלץ להרגו כדי ל, יתנגד הנחה היא שהנרדף, )203 ציון הערה ליד, להלן; א"ע

יש להניח שהנרדף ייכנע לדרישות הרודף כדי להציל ,  ברודף שתובע תביעות אחרות,לעומת זאת .להרוג את הרודף

   .כך שאינו נתון בסכנת נפשות, "?מהיכי תיתי נימא שהנרדף יעמוד כנגדו "כי, את חייו

כותב שאסור היה למשקיף להציל את ש "הרא. לכאורה, מוכח אחרת, סימן ד, סנהדרין פרק ט, ש" מדברי הרא,אולם

, רגוולמשקיף לההיה מותר , פנחס שלא ברשותאילו פעל מכאן ש. ון שפנחס פעל ברשותו מכי,זמרי בהריגתו של פנחס

  ? שלא יפרוש מן העבירה" ומהיכי תיתי", מהמדייניתעל ידי פרישה למרות שזמרי היה יכול להציל את עצמו 

אלא בא , פנחס לא תבע מזמרי שיפרוש ורק אם לא יפרוש יהרוג אותובכך ש, ש"ת הראיה מהראפשר לדחות אא

, תה שלא ברשותיאך אילו פעולתו של פנחס הי,  זמרי היה יכול להציל את חייו על ידי פרישה,אמנם. מתחילה להרגו

בשונה ממצב שהרודף (פרישה ולא היה צריך לצפות שזמרי ייזום מעצמו הצלה על ידי , היה רשאי להורגומשקיף ה

שמישהו אחר כמו שמותר להרוג כל רודף למרות שייתכן , )שיש לצפות שהנרדף ייכנע לה כדי להינצל, דורש דרישה

אבל . )ה אלא באמת"ד(הלכה יא ,  אבן האזל הלכות גניבה פרק טכפי שכותב,  של הרודף מאיבריודיכול להציל באח

 סימן חושן משפט ,א"פסק רמוכמוהו (הלכה ד , פרק יב, לכות איסורי ביאה ה,ד"ת הראבדעלדחייה זו לא תתקבל 

לפי ; )ועיין מגיד משנה שם(ולא פירש לפרוש התרה בו אם  רק הבועל ארמית רשאי להרוג את שקנאי, )תכה סעיף ד

  . ד צריך לומר שפנחס תבע מזמרי שיפרוש"הראב
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". גילוי עריות"שה בהריגת האנס גם אם היחסים ביניהם אינם ייש להציל את הא, לא תיבעל לו

ואף חובה (מותר להורגו , ורק כופה את עצמו עליה בכוח, רגהואם הוא אינו מאיים עליה לה

  .י עריותרק אם היא אסורה עליו בדינ) לעשות כן

  לי הדרושא השימוש בכוח המינימ-נחיצות כמותית . 2

כוח במנוע את הסכנה הנחיצות הכמותית הוא לבחון האם המתגונן היה יכול לדרישת עניינה של 

   . ימנע הסתמכות על טענת ההגנה העצמיתצורךל כוח ללא שימוש במידה רבה ש. קטן יותר

כך פוסק . המשפט העברי אין להתיר תקיפה העולה על הנדרש כדי להתגונן מן הפגיעהלפי , ככלל

 כגון שיכו אותו בחץ או באבן ,ואם יכולים להצילו באבר מאיברי הרודף: "78ם לגבי רודף"הרמב

  ". עושין- לו או יסמו את עינואו בסייף ויקטעו את ידו או ישברו את רג

 אם המציל, בדיעבדאבל , להשתמש במינימום של כוחחובה לכתחילה אמנם , ם"הרמבאבל לדעת 

 :79אינו נענש כרוצח,  הרודף הריגתבליתה אפשרות להציל את הנרדף ישהיבעוד הרג את הרודף 

הרי זה שופך , ולא טרח בכך אלא הציל בנפשו של רודף והרגו, וכל היכול להציל באבר מאבריו"

  ."אבל אין בית דין ממיתין אותו, דמים וחייב מיתה

   :קיימות גישות שונות בקרב הפרשנים, באשר לטעמו של פטור זה

והרי בית דין , "לא שייך ביה התראה, להצילשמאחר שלא נתכוון אלא " : מנמק80כסף משנהה) א(

   .ממית רק מי שהתרו בו

נמצא שאין לך כל , אלא שאם אי אתה אומר כן, לא מן הדין"פטור המציל כותב ש 81ט"המבי) ב(

להשתמש או , עלול שלא להשתמש בכוח בכללמציל , כלומר, "הרודףאדם שמציל את חברו מיד 

                                                                                                                                            

אין אדם מעמיד עצמו על "הכלל אין ללמוד מוזאת משום ש,  יש מקום לחלוק על דברי מנחת שלמהיות דעתילענ, ברם

ם הלכות "לשון הרמבכפי שמשתמע מ(כלל זה הוצרך . שקשה יותר להיכנע לדרישת כסף מכל דרישה אחרת" ממונו

ובכל זאת בעל הבית נחשב ,  את בעל הביתגואינו מאיים במפורש להרמשום שהבא במחתרת ) גניבה פרק ט הלכה ט

אין , רגו אם לא ייענה לתביעותיווהרודף מאיים על הנרדף להאם , לעומת זאת. בגלל הכלל הזהנפשות בסכנת שעומד 

  . צורך בכלל זה כדי להתיר את הריגת הרודף

.  עליו השבת כדי להצילוםאין מחללי, מי שרוצים לאנסו שיעבור עבירה גדולה פוסק ש,סעיף י, שכח' ח סי"או, א"רמ

שאין הוא נחשב כנתון בסכנת נפשות , ומכאן ראיה למנחת שלמה, הורגו אם לא יעבורבפשטות מדובר שמאיימים ל

אבל אפשר . מפני שמניחים שייכנע לדרישות האנסים כדי להינצל, )היו חייבים לחלל עליו את השבת, שאילו כן(

  . אין סיכוי שהיהודי יתנגד מתוך תקווה שיתגבר על האנסיםמדובר שששם בכך , לדחות ראיה זו

ערך , חלק א,  אגודת אזוב;ק ה"ס, דברי המגן אברהם סימן שכטעל , פרק ב, ז' סי, חלק א, מנחת שלמהועיין 

 . תכח' ח סי"ת אבני נזר או" שו;אות ג, מחתרת
 .הלכה ז, ם הלכות רוצח ושמירת הנפש פרק א"רמב 78
  .הלכה יג, פרק א, ושמירת הנפשהלכות רוצח , ם"רמב 79

כותב שבן נוח שהרג רודף בעוד שהיה יכול , הלכות מלכים פרק ט הלכה ד, ם"רמב: נקודה זודינו של בן נוח שונה ב

 .הוא חייב מיתה בבית דין, להציל באחד מאבריו
 ]של הכסף משנה[דבריו "שכותב משנה למלך שם אבל  .הלכה יג,  פרק אושמירת הנפשהלכות רוצח ,  כסף משנה80

 ".צריכים תלמוד
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יתברר שכוח מחשש שמא , ולא ישתמש בכוח הנדרש, שלא יוכל למנוע את הסכנה, בכוח מועט מדי

   .נש על כךיועזה היה רב מדי ו

 ולפגוע תו לא היה יכול לדייקולימתוך בהיכול לטעון שהמציל מסביר ש 82מאיר דן פלאצקי' ר) ג(

  .ולכן הרג את הרודף, באבר חיוני

זאב נחום בורנשטיין' ר) ד(
83

גם כשניתן להציל את הנרדף  84"עיקרוממת "נחשב רודף מנמק שכל  

ולא חילקה התורה בין יכול , 85'והוכה ומת אין לו דמים': כתיב סתם ":בלי להרוג את הרודף

הוא  ."מכל מקום אם הורגו אינו נהרג עליו... אף על פי שאין רשאי להרגו, להציל באחד מאיבריו

בין , ושבר את הכלים... רודף שהיה רודף אחר חבירו להרגו"ש 86ם"דברי הרמבמסביר בכך גם את 

שכיון שרדף התיר עצמו ,  מפני שהוא מתחייב בנפשו,פטור מן התשלומין, של נרדף בין של כל אדם

וגם הוא , רודף שאפשר לעצור בעדו בלי להרגו משתמע שמדובר גם בנוומסתימת לשו, "למיתה

"התיר עצמו למיתה"כיוון שגם הוא , "קם ליה בדרבה מיניה"פטור מתשלומין מכוח 
87

 .  

                                                                                                                                            

תוך של אדם זר שאם המציל שבר כלים , הוא משווה זאת לתקנה שתיקנו חכמים. ים פרק טהלכות מלכ, קרית ספר 81

אלא שתקנה זו אינה חלה על . 158 ציון הערה ליד, ראה להלן -לא יימנעו מהצלה אנשים  כדי ש,הוא פטור, כדי הצלה

לפי , לכאורה.  מפני שברור שלא יימנע מהצלת עצמו גם אם יחויב לשלם, )159 ציון הערה ליד, כאמור שם(הנרדף 

 הרג את הרודף כשהיה יכול להציל באחד הנרדףגם כאן הדין היה צריך להיות שאם , ט"ההשוואה שעושה המבי

 עצמו יהסס יתכן שהוא סבור שיש חשש שגם הנרדףי. ט אומר זאת"ואין המבי; חייב מיתת בית דין, מאבריו

שבה , שבירת כליםלגבי אינו קיים זה חשש ש אף, חויב מיתה בבית דיןיתכן שיילהשתמש בכוח הדרוש להצלתו אם 

  .לכל היותר יפסיד רק ממון
אף שהוא כותב . )ה היה לו"ד(א "סנהדרין מט ע,  מדברי עיניים למשפט גם נראהך כ.ג"דף קסג ע, חלק א, כלי חמדה 82

שאינו , הלכה ד, הלכות מלכים פרק ט, ם"הוא מתרץ בדבריו את דברי הרמב,  שהרג את הרוצחבמפורש רק על נרדף

 . מבחין בין נרדף לבין מציל אחר
 .)ה ואלו הן שמצילין"ד(א "סנהדרין עג ע, עיין עיניים למשפטו .אות י, ערך מחתרת, חלק א, אגודת אזוב 83
 .א, שמות כב, י"רשכלשון  84
  .א, שמות כב 85

  . סעיף ג, שפ'  סיחושן משפט שולחן ערוך כך פסק גם. הלכה יב, פרק ח, הלכות חובל ומזיק, ם"רמב 86

שהרודף אכן סובר  שולחן ערוך כותב שה,פרק ג, ה'  סיחושן משפט, ת יביע אומר חלק ד"שו, לעומת דברי אגוזת אזוב

והסיבה , "מת מעיקרו"ואינו נחשב , המפני שאין עליו חיוב מית, חייב בתשלומין אם היה אפשר להצילו באחד מאבריו

שאסור להורגו אם אפשר להציל באחד  , סעיף א,תכה'  בסימה שכתבסמך על היא ש, שהשולחן ערוך לא כתב זאת

) כמו אגודת אזוב(שהשולחן ערוך לא חשש שמישהו יחשוב בטעות , צריך להוסיף. וממילא חייב בתשלומין, מאבריו

 .  מאיבריוחדגם אם ניתן להציל בא, מיתה- רודף הוא ברשכל משום שבכל זאת הרודף פטור מתשלומין
אומר במפורש שאם המציל , א"סנהדרין עד עב,  יהונתן בן שאול'רש, ם"הוא מתרץ בכך את מה שקשה על הרמב  87

רודף סובר שה, לשיטתו,  יהונתן בן שאול'רש, התירוץ הוא.  נהרג עליו,אלא הרג את הרודף באחד מאבריו יכול להציל

הרדיפה מפני שלדעתו , )כמבואר בסנהדרין שם(חייב ממון על שבירת כלים אם היה אפשר להצילו באחד מאבריו 

  .בשני דבריו, ם לא פסק כמותו"והרמב, "מת כעיקרו"עצמה אינה עושה את הרודף ל

 .סז'  סיטחושן משפ, ת משכנות יעקב" ושו,נט'  סיחושן משפט,  תניינאמהדורא, דע ביהודהת נו"עיין שו
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מן הסתם יש אנשים בעולם , ושאף שמציל זה יכול להציל באחד מאברי,  מסביר88ה קוק"ראי) ה(

ולכן אין חיוב מיתה על , ולהם מותר להרוג את הרודף, שאינם יכולים להציל באחד מאבריו

  .הריגתו גם לגבי מי שיכול להציל באחד מאבריו

מציל שהיה יכול להציל את הנרדף באבר מאיבריו של הרודף ובכל זאת אף שבית דין אינו ממית 

 גואל הדם,הרגו
89

 והמלך
90

  . רשאים להרגו

אם , מדיני שמיםמציל שהרג את הרודף כשניתן היה להציל את הנרדף ללא הריגתו פטור אף 

תו גרמה לו שלא לדייקוליבה
91

  .  

 אם הוא מסוגלגם ,  עצמו מותר אף לכתחילה להרוג את רודפולנרדף ,ת חלק מהפוסקיםדעל

להציל את עצמו בלי להרגו
ואין לדרוש ממנו לדקדק , בהול ואדף שהחזקה על הנרמפני ש, 92

אם יחסי הכוחות בין  )א (:בין בעלי דעה זו יש שצמצמו את ההיתר באופנים שונים. במעשיו

אסור לו להורגו, יבהל מקום לנרדף להן כאלה שברור שאיםהרודף לבין הנרדף ה
93

' ת רדעל) ב( .

 אך אם הרודף ,ר לנרדף עצמו להרוג את הרודףתומ, רוצחכמוחזק אם הרודף רק  ,94יעקב ריישר

                                                 

  ). ה ובהסברה"ד (קלט' משפט כהן סית "שו 88

 מסביר את הפטור ממיתת בית דין בדרך ,)ה ויכולנו"ד(ב "כתובות לג ע, דרוש וחידושבהערתו ב ,רבי שלמה איגר

וסבירא ליה , אף שזה לא היה רשאי, כבר אין לו דמים להרוג עליו למי שהרג אותו, כל דרשאי אדם להרגו: "דומה

גם אנשים אחרים , כיון שיש מישהו שרשאי להרוג את הרודף, כלומר". דהנרדף מכל מקום רשאי להרגו... ]ם"לרמב[

שנרדף רשאי להרוג את הרודף גם אם הוא , 92 ציון הערה ליד, הוא מסתמך על הדעה. פטורים אם הרגו את הרודף

 .שם ,ה קוק"יוכבר השיג עליו רא. סובר כדעה זו אינואינואינואינום "שה מכיון שהרמבקו פירושאבל . יכול להציל באחד מאבריו

 .הלכה יג, פרק א, הלכות רוצח, ם"על הרמב, ז הלוי"עיין גם חידושי רי
 .הלכה ד, הלכות מלכים פרק ט, משנה למלך; ה הרודף"ד, א"סנהדרין מט ע, מאירי 89
 .מאירי שם 90
 .82ן הערה ליד ציו ,לעילכך עולה מכלי חמדה שהובא  91
, יד המלך; הלכה י, פרק ח, משנה למלך הלכות חובל ומזיק; לבוש האורה שם; ח, בראשית לב, ם על התורה"רא 92

 קלג' משפט כהן סית "שו; נ' סי, חלק ב,  רביעאהמהדורא,  שואל ומשיבת"שו; הלכה יג , הלכות רוצח פרק א

  . ]בדקתי[

 מתיר לבעל בית להרוג את הבא במחתרת מטעם ,פרק ט, ם הלכות גניבה"הרמביא ראיה לכך ממה שיד המלך שם מב

. וזאת מפני שבעל הבית בהול כמו נרדף, בעל הבית יכול להינצל באחד מאיבריו של הגנבאוסר זאת אם אינו ו ,רודף

גנב אם הוא יכול להציל באחד  אינו רשאי להרוג את המציל אחרמציל אחרמציל אחרמציל אחרששששכותב ם גם אינו " הרמבשהרי ,קשהראיה זו אך 

   .בהלכות רוצח, ם סמך על פרט זה שכתב לגבי רודף"ועל כרחנו לומר שהרמב; אף שברור שכך הדין, מאבריו

 של  אשתו ובניו אתרודף להרוגכותב שמי ש לבוש האורה שםמביא ש, ]בדקתי [קפז' סי, חלק ב, ת שבות יעקב"שו

  . חולק עליו בנקודה זוצידה לדרךואילו  , מאיבריוחדלהצילו באוא יכול גם אם ה מותר לראובן להרוג אותו , ראבן

עבור מציל ): לא משום שהוא בהול(מסביר את הייחוד של נרדף מטעם אחר , )בעניןה "ד (קלט' סי, ת משפט כהן"שו

; להרוגאסור , ולכן אם אפשר למנוע את הסכנה בדרך אחרת, לגבי הריגת הרודף" דחויה"איסור הריגה רק , אחר

אבל הוא לא ציין . ולכן אינו צריך לנסות דרך אחרת, לגבי הריגת הרודף" הותרה"איסור הריגה , ואילו עבור הנרדף

 .מקור לכך שיש הבדל בין גדר ההיתר לנרדף ולאחרים
 . זפרק , ה'  סיחושן משפט, חלק ד, ת יביע אומר"שו; בתחילתו, מט' ג סי"ח, מהדורא תליתאה, ת שואל ומשיב"שו 93
  . ]בדקתי [קפז' סי, חלק ב, ת שבות יעקב"שו 94
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הטעם . להציל את עצמו באבר מאיבריו של הרודף, אם זה ניתן, חייב הנרדף, אינו מוחזק לרוצח

ורק , רק מאיים עליו או מתכוון לפצעואלא  ,הרודף אינו מתכוון להרגושקיים סיכוי שלכך הוא 

מותר לבעל הבית , לדעה זו. גלהרוון מתכוהנחה ברורה היא שהוא , רוצחכהרודף מוחזק  אם

זאת משום שהתורה ו ,יכול להינצל בכך שיפגע באבר מאיבריוהוא גם אם , להרוג גנב שפרץ לביתו

, תקף על ידי מספר רודפיםמום הנרדף  היא שא95דעה שלישית) ג(. קבעה שהפורץ מוחזק לרוצח

ון וזאת מכיו ;גם אם היה יכול להינצל ללא הריגתו, הוא רשאי להרוג כל אחד מהם, כגון בקרב

ולאפשר לרודפים , עלול לסכן אותו, הנובע מרצונו שלא להרוג את הרודף, שכל עיכוב מצדו

סיון לעצור את הרודף בלי להרגו היה ישאם הנ סבור  96מאיר דן פלאצקי' ר) ד(. האחרים לפגוע בו

ן שקיימת חזקה שהוא ו מכיו,להרוג את הרודף, גם לכתחילה, רשאי הנרדף, "עיון וחיפוש"מצריך 

  .97ועיכוב כזה היה מסכן אותו, "בהול על נפשו"

להרוג את הרודף גם אם רשאית  הנסו לאה שרודפים אחריאישהאם הסקים בשאלה נחלקו הפו

 רגוושרודפים אחריו להכמו שנרדף ,  מאיבריוחדבאמנוע את האונס על ידי בפגיעה  להיכולהיא 

ון שהיא לא בהולה וכי, אינה רשאיתהיא , 98דעת שער המלךל. שהזכרנולשיטה , רשאי לעשות כן

 שאין מקום להבחין בין סבוריםפוסקים אחרים אבל ". כיון שלא בא על עסקי נפשות"כל כך 

   .99]הפגם שלה כהריגה לגברים" [=דפגמא דידה הוי כהריגה לאינשי "משום, עריות לנפשות

רגה אם לא תיענה ושה להישהאנס אינו מאיים על הא במקרה פוסקים אלו דנים, כמובן

, רגוודינה כדינו של מי שרודפים אחריו לה, רגהוהאנס מאיים על הנרדפת להאבל אם . לתביעותיו

כאמור לעיל
100

.  

                                                                                                                                            

י "שהנרדף אינו רשאי להרוג את הרודף אם הוא יכול למנוע את הרדיפה ע, א"שבות יעקב מביא ראיה מסנהדרין מט ע

  .והוא מסביר שמדובר ברודף שאינו מוחזק כרוצח, פגיעה באבר מאבריו

ערך , ואגודת אזוב חלק א, הגהות הטור אות כט, תכה'  סי,מ"וח, כנסת הגדולה, לא' סי, ת חוות יאיר"שו, לעומתו

 .ין זהענגנב הבא במחתרת לבין רודף רגיל לשאין הבדל בין סבורים , א"פ, אות י, מחתרת
 .ט אות כ"הגה, תכה' סי, מ"חו ,ג"כנה 95
 .ב"חלק א דף קסו ע, כלי חמדה 96
בעוד שהיה יכול , שהיה בהול על נפשו והרג את רודפושאדם , טעות במצב דברים, יח34ראה גם בדיוננו על סעיף  97

במשפט . וזוהי טעות בעובדה, שכן מחמת בהילותו לא הטריחוהו לברר יתר על המידה, פטור, להצילו באחד מאיבריו

היינו מצב בו אדם סבר בטעות כי אדם אחר רודף אותו ומבקש לפגוע ', הגנה עצמית מדומה'הישראלי נקרא מצב זה 

  .522' בעמ, 3לעיל הערה , ראה רבין וואקי' הגנה עצמית מדומה'עוד על .  כך פגע בוובשל, בו

חושן , חלק ד, ת יביע אמר" שו;)בסופו, מנחת חינוך מצוה תרהובא ב(הלכה ז , הלכות שבת פרק כד, שער המלך 98

  .פרק ב, ה'  סימשפט

שטעם ההיתר לנרדף הוא כי עבורו ) 92בהערה (לשיטתו , גיע לאותה מסקנהמ, )ה והאי"ד (קלט' סי, ת משפט כהן"שו

החולקים על (ב אומרים חכמים "כיון שבסנהדרין עג ע, אין מקום להיתר זה לאישה הנאנסת; "הותרה"הריגת הרודף 

ולא מחשש שתעדיף  ( כדי להצילה מפגםהיאבהריגת הרודף החובה להציל את הנרדפת ש) והלכה כמותם, יהודה' ר

 ".דחויה"אלא " הותרה"ואם כן גם עבורה הריגת הרודף לא , )למות מלהיאנס
 .א"סנהדרין עד ע, אברהם יגל ;ג"דף כו ע) גטיניו( אגורה באהלך 99

 .77 לעיל ליד ציון הערה 100
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, גם ברודף במטרה להרוג, מרי על ההבחנה בין הנרדף למציל אחרפוסקים אחרים חולקים לג

י פגיעה "וסבורים שגם הנרדף עצמו אינו רשאי להרוג את הרודף אם הוא יכול למנוע את הסכנה ע

אף , מפני שאפשר לצפות ממנו לשלוט על עצמו ושלא לתת מכה שיכולה להמית, 101באחד מאבריו

  .102ול בין מכה שפוצעת לבין מכה שהורגתכיוון שיש הבדל גד, על פי שהוא בהול

יכול להציל את הנרדף בלי להרוג את ושמעון , יכול להציל את הנרדף רק בהריגת הרודףאם ראובן 

 להרוג את הרודףאסור לראובן ,בלי לסכן את הנרדףואפשר להמתין לשמעון  ,הרודף
103

.  

התביעה חייבת , כדי לחייב מי שפעל להגנה עצמית אבל היתה לו אפשרות אחרת למנוע את הסכנה

עמדה לנאשם אפשרות אחרת להרחיק את הסכנהאכן להוכיח ש
104

פוסקים אחדים , אולם. 

ולא יכול היה , כיוון שתמיד עומדת לנאשם הטענה שהיה בהול,  זאתחילהוכאי אפשר כותבים ש

  .105לשקול בין האפשרויות שעמדו לפניו

  ן המתגונאשמתתקיפה שנוצרה ב. ד

ך"בתנ
106

 בן זמתו של אבנרוהתחיל ביש, בושת בן שאול- מסופר על קרב בין עבדי דוד ועבדי איש

"יקומו: ויאמר יואב, יקומו נא הנערים וישחקו לפנינו: ויאמר אבנר אל יואב: "נר
107

ך המש ב.

 109התלמוד. 108ואבנר הרג אותו,  להרגו אבנררדף אחרי) אחיו של יואב בן צרויה( עשהאל ,קרבה

 נרדף שהרגהרי ש .אבנר יזם את הקרב העובדה שעל אףזאת ו, "רודף"שהרג " נרדף"רואה באבנר 

   . גם אם הנרדף יצר את התנאים שגרמו לתקיפה,מעונשפטור את הרודף 

                                                 

מבחינים בין אינם ם והשולחן ערוך "הרמב .כו' ג סי" פבבא קמא ,שלמהם של  י;)ה ויכול"ד(א "י סנהדרין עד ע"רש 101

 . הנרדף למציל אחר בכל הקשור לדיני הצלה
 .ים של שלמה שם 102
  .62 ציון הערה ליד שהובא על סמך המכילתא, )ה אלא דבאמת"ד (אבן האזל הלכות גניבה פרק ט הלכה יא  103

מ מי שלא יכול " מ, חד מאבריוואם יש מי שיכול להציל בא") ה בהסברה"ד (קלט' הן סישפט כמת "שומה שכותב 

שהרי אין סיבה להתיר זאת אם , אין כוונתו שהשני רשאי להרוג את הרודף, " אינו פטור מהצלהחד מאבריולהציל בא

ונפקא , )שיוכל ליישם אותו בפועלבלי (אלא כוונתו היא שמוטל על השני חיוב הצלה עקרוני ; אפשר להציל בלי הריגה

 .88 ציון הערה לידמינה להסברו שהובא 
ושלא היה מסוגל להפסיק את ,  טען שהרג את עשהאל מטעם רודףאבנרשם מסופר ש ,א"סנהדרין מט עכך עולה מ 104

לפגוע בעשהאל בצלע אב שהצלחתו תשובת יולולא וטענתו היתה מתקבלת , הרדיפה על ידי פגיעה באחד מאבריו

 .ת מוכיחה שהיה מסוגל לפגוע באחד מאבריוהחמישי
אבן ,  אגרות משהת" שועיין. )ה היה לו להצילו"ד(א "עיניים למשפט סנהדרין מט ע; ג"דף קסו ע, כלי חמדה חלק א 105

 . על לשם שמיםלענין חובת ההוכחה שהקנאי פ" קנאין פוגעין בו"ית יהדן בסוג, סימן לח, חלק א, העזר
  .בפרק  ' שמואל ב106

 . ידפסוק , םש 107
  .פסוק כג, שם 108

יכול להציל את כיון שהיה , אלא שלמעשה נקבע שם שאבנר לא היה רשאי להרוג את עשהאל. א"סנהדרין מט ע 109

  .עצמו במכה לא קטלנית

ומעלה אפשרות , לדקור אותועוסק בנער שהרג נער אחר שעמד , ]בדקתי[קפז ' סי, חלק ב, ת שבות יעקב"שו, מצד שני

 .התחיל בקטטה) הנרדף(שאסור היה לו להורגו כיון שהוא ) בסוף התשובה(
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התנהגות "החוק מדבר על נפגע שהביא לתקיפה על ידי . אבל אין זה נוגד בהכרח את עמדת החוק

 כך שאין זו ,110"ללמד בני יהודה קשת"כדי , ואילו אבנר היה רשאי ליזום את הקרב, "פסולה

  .התנהגות פסולה

חדל הנרדף , רק אם בשעת הרדיפה, וג את הרודף גם אם הביא לתקיפה כאמורהנרדף רשאי להר

דרש ממנו אבנר , בשעה שעשהאל רדף אחר אבנר להרגוש, כך היה באותו מעשה. מתוקפנותו

והבטיח שלא יפגע בו, לחדול
111

ים יאם שנ אומר ש112הירושלמי: ברדיפה הדדית שונה הדין .

ולכן אם אשה מקשה ללדת וחייה בסכנה אם לא ,  אין למשקיף מבחוץ להתערב, זה את זהודפיםר

 ,"שאין את יודע מי הרג את מי ", אין נוגעים בו,ראשוהוציא העובר את וכבר , יומת העובר

כן נמי הולד עומד למות מחמת קושי ,  כמו שהיא מסוכנת ועומדת למות מחמת הולד,כלומר"

הילכך מניחין כמות שהוא ואין . א רודף אחריהויש לקרוא לה רודפת אחריו כמו שהו, לידתה

אין דוחין נפש מפני ... ובשעה שיש רודפים זה את זה: "114וכן פסק הרב אונטרמן. 113"נוגעין בו

"נפש
115

.  

, שזכות ההגנה העצמית מוענקת אף אם הסכנה נוצרה על ידי המותקף, דוגמה נוספת לעקרון זה

שם נקבע שרשאי בעל הבית להרוג את . עשר- בו בפרק אחדשנעסוק, "הבא במחתרת"היא בדין 

אבל . וזאת אף שבעל הבית יצר את הסכנה, עקב הנחה שהגנב מתכוון להרוג אותו אם יתנגד, הגנב

החוק מדבר על נפגע שהביא לתקיפה על ידי . אין זה נוגד בהכרח את עמדת החוק, גם כאן

אין התנהגותו , על הבית כמי שהביא לתקיפהגם אם נראה את ב, ואילו כאן, "התנהגות פסולה"

  .כיוון שהוא נהג כפי שכל אדם היה נוהג במקומו, פסולה

                                                 

  .ג אור שמח הלכות רוצח פרק א הלכה י110

 .כב, ב' שמואל ב 111
  .טהלכה , פרק ח, סנהדרין,  ירושלמי112

 שלא פים זה את זהרודסכים שאם השניים  שלמה איגר מ'תכן שרייבכך ש, אפשר ליישב את הקושיה מהירושלמי

רשאי משקיף מן ואז ,  מתוך רצוןוהוא דיבר רק ברודפים, אסור למשקיף מן הצד להתערב, בכוונה ושלא מתוך רצון

זכותו של משקיף עדיפה מזכותו של אדם להגן על מדוע  :אולם סברתו קשה. הצד להתערב לדחות נפש מפני נפש

 ? לפגוע בחברוןכווהת גם אם ,עצמו
 .)ה שנייא היא תמן"ד( ל הירושלמי שם ע,פני משה 113
 .אות ו, פרק יא, שער ראשון, שבט מיהודה,  איסר יהודה אונטרמן'ר 114
המסביר שגנב הבא במחתרת נחשב רודף מפני , )ה ואי קאי"ד(א "סנהדרין עב ע, ן"חידושי הרכך עולה גם מ 115

משמע ".  במחתרת עשאו הכתוב רודף ובאוהוא שהתחיל במריבה ",וג את בעל הבית אם יעמוד מולושבדעתו להר

  .לא היה היתר להרוג אחד מהם, שניהם היו מתחילים יחדשאילו 

, מעלה אפשרות שבמצב  זה, )ה ויש לי מקום"ד(ב "כתובות לג ע, דרוש וחידושבהערתו ב,  שלמה איגר'ר, לעומת זאת

שנים רודפים זה אחר  ":ףרודו של הף להגן על עצמו בהריגתרדאסור לנאבל , פיםתוקחד מהאדם אחר רשאי להרוג א

אך , "כל אחד לגבי חברו לא היה לו דין נרדף ולא היה רשאי להרגו... והתחילו שניהם כאחד, זה וזה אחר זה להרוג

 ].כל אחד מהם שירצה[='' רשאי הרואה להרוג כל חד מנהון"
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  דרישת הפרופורציה. ה

שהפטור מאחריות בפעולה שנעשית לשם הגנה עצמית חל רק אם הייתה  , טז מסייג34סעיף 

 לבין הפגיעה צריכה להיות פרופורציה בין הסכנה הצפויה, כלומר. סבירה לשם מניעת הפגיעה

  .שנעשית לצורך הגנה עצמית

דרישת הפרופורציה מתבטאת באיסור להרוג רודף אם אפשר למנוע את הסכנה , במשפט העברי

  .116איסור שעמדנו עליו במסגרת דרישת הנחיצות הכמותית, על ידי פגיעה באחד מאיברי הרודף

בין אישיותו  בפרופורציה אין צורך, אולם אם הדרך היחידה למניעת הסכנה היא בהריגת הרודף

מנחם המאירי' כך פוסק ר. של מי שנהרג לבין זו של מי שהיה בסכנת הריגה
117

שיש להרוג את , 

  ."והנרדף פחות שבפחותים, אפילו היה הרודף צדיק גדול "הרודף

  דרישת המיידיות  .ו

רגע שהוא דרוש באופן מיידי המעשה ההתגוננות יתבצע רק מלא מצאנו במשפט העברי דרישה ש

משתמע שאין " הקם להרגך השכם להורגו"מלשון הכלל , אדרבה. כדי להדוף את התקיפה

מותר להרוג גנב הבא במחתרת שמא יהרוג את בעל , כפי שראינו, כמו כן. להמתין לרגע האחרון

כך ניתן ללמוד גם מן ההגדרה של . ואין צורך להמתין עד שאכן יעמוד נגדו, ית כשיעמוד נגדוהב

אף אם מניעת , מתחילת הרדיפה הפסיד את זכותו לחיות,  כביכול- 118"מת מעיקרו"רודף כמי ש

  .הסכנה תתאפשר גם אם נמתין מעט לפני הריגתו

יפה תכניס אותו למצב בו הוא עלול  אך התק,נתקף שחייו אינם נתונים בסכנה מיידית כלשהי

רבים הם , עומד בסכנת חיים אם במצב שאליו ייכנס כתוצאה מהתקיפהכהוא נחשב  - להסתכן

 אחר נ"בפ הולכין ואין נפש פקוח בפני עומד דבר לך דאין בידינו דכלל ג"דאע" :הסיכויים שימות

 למיעוטא אפילו חוששין דאז ,הגל עליו בנפל כגון ,לפנינו נפש סכנת ודאי ביש דוקא זה ,הרוב

 בזה אזלינן בתר רובא, רק שיש לחוש לסכנה הבאה, נפש פקוח כאן אין בשעתה אבל דמיעוטא

איך מותר לכתחילה לכנוס ו ...?דאם לא כן איך מותר לירד לים ולצאת למדבר, כמו לענין איסורא

  .119"?)טו, דברים ד ('ונשמרתם מאד לנפשותיכם'לסכנה ולעבור על 

                                                 

  .78 ציון הערה ליד, לעיל 116

  .)ה זה"ד(ב "ין עב עסנהדר, מאירי 117

, שגם אם הנרדף מחלל שבת, שיסחהבונם מפ' כותב בשם ר, )ה חד"ד' ה בתוס"ד(ב "סנהדרין עג ע, סנהדרי קטנה

 . שהמציל עושה מלאכה כשהוא הורג בשבתף על פיוא, שהנרדף הוא עברייןף על פי א, מותר להרוג את הרודף
 .מה שהסיקו הפרשנים מהגדרה זו, ראה שם. 84 ציון הערה ליד, לעיל 118
  .ולא על דין רודף,  הוא כותב כך על התחשבות בסכנה באופן כללי.קלז' סי, ת בנין ציון חלק א" שו 119

  ".קשה לשקול במשקל סברות מחודשות במקום סכנה: "כותב על דבריו, אות ב, ת אחיעזר חלק א סימן כג"שואבל 

 .ב"דף תמב ע, פד' סיעל וק  צבי יהודה הכהן ק'הערות ר ,דעת כהן; ערך מחתרת אות א,  אחלק, אגודת אזובועיין 
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 לאנסים ם של יהודיןמי שמסר ממו: עוסק ברדיפהגם אם אינו יש שמותר להרוג את הרודף 

הוא ימשיך לסכן שחזקה שכן , ק ברדיפהסאינו עואם גם מותר להורגו  -שלוש פעמים  120יםנכר

 מסיק מדין זה שאדם 122אברהם ריינהולד' ר. 121 על ידי מסירה לנכריםריםאת חייהם של אח

ספק אם ניתן להקיש מדין אבל ". רודף" כמותר להורגו,  בעתיד"רודף" להיות מדשידוע שהוא עו

  .שהרי דין מסור בכללו הוא ייחודי, זה למקרים אחרים

      )Innocent aggressor (' תמיםתוקף' : פרק שישי

אך הרדיפה אינה נעשית בכוונה לפגוע ונובעת מהתנהגות מקובלת , רגוומי שרודף אחר חברו לה

. 123 אסור להציל את הנרדף בהריגת הרודף-  הרודף לעשותו זכאיבנסיבות רגילות וממעשה ש

אסור להרוג את המתאמנים , אם נכנס אדם בטעות לתוך מטווח אש המתקיים כדין, לדוגמה

וכן אם כבה המנוע של מכונית כשעלתה על ; במטווח כדי להציל את מי שנכנס לתחום המטווח

  .קטר כדי להציל את נוסעי המכוניתאין להרוג את נהג ה, פסי הרכבת

שאין דוחין נפש ,  אין נוגעין בו- הוציא ראשו "נקבע שאם הואמסכן את אמו הבר עּוגבי ל ,כמו כן

 מאחר שכוונתו אינו אלא להיות נולד ,א רודףאינו נקר "עוברה .124"וזה טבעו של עולם, מפני נפש

  . 125"על פי טבע עולם ולא להזיק לאמו

                                                 

  .שמי שעומד למסור ממון של יהודי לנכרים נחשב כרודף, 145 ציון הערה ליד, ראה להלן 120

 .סעיף יא, שפח'  סיחושן משפט,  שולחן ערוך121
 .מב אות יב' סי, )לדריינהו(מנחת אברהם ת "שו 122
החוק נמנע , 432' עמ, רו' כפי מציין סנג.373' בעמ, 19לעיל הערה , גם אצל אנקרראה לדיון מעמיק בסוגיה זו  123

 .מלהכריע בשאלה זו
  . תכה סעיף ב'  סיחושן משפט שולחן ערוך; הלכה ט, פרק א, ושמירת הנפשם הלכות רוצח "רמב 124

אינה רשאית להרוג את , שהיא הנרדפת, כותב שגם האשה עצמה, ]בדקתי [)ה ובתלמוד"ד(ב "ירי סנהדרין עב עהמא

שגם הנרדף עצמו אינו רשאי , )126 ציון הערה ליד(כותב לגבי תינוק בוכה , נח' ת דברי רננה סי"שו, כמו כן. העובר

משפט כהן ת "שו,  קוקה"אירו, המובאים במאירי שם, "חכמי הדורות שלפנינו"ל אב. להרוג מי שרודף בדרך הטבע

ה קוק מביא ראיה מההקלה על הנרדף לגבי מצב "ראי. סבורים שלאישה עצמה מותר להרוג את העובר, קלג' סי

' בסי,  אינה מובנת לפי מה שהוא עצמואבל הראיה). 92 ציון הערה ליד, לעיל(שאפשר להציל באחד מאברי הרודף 

ראה בשמו בהערה (לגביו " הותרה"הסביר שההקלה על נרדף שם היא משום שההיתר להרוג רודף הוא בגדר , קלט

זה אין היתר כלל כיון ש, אבל ברדיפת עובר, וזה שייך רק במקום שאכן הותר אלא שיש כמה אופנים של פעולה, )92

 ציון ליד, לעיל(יש שחלקו גם על ההקלה במצב שאפשר להציל באחד מאברי הרודף  ש,יש לצייןעוד . טבעו של עולם

  ).101 הערה

, )רנ' עמ (נח' סי, ת דברי רננה"שו. מדין רודף, מותר להורגו, ם שם כותב שלפני שהעובר הוציא את ראשו"הרמב

ה יצא " ד,ב"י סנהדרין עב ע"רשומקורו ב" (נפש"מותר להורגו כי אינו בגדר ,  רודף בדרך הטבעמסביר שאף שהוא

ם כשנימק שהוא "ולכך התכוון הרמב, כיון שיש צורך, אבל כאן מותר, ואמנם אסור להרוג עובר שלא לצורך, )ראשו

ומה שנימק , "נפש"ו כי אינו בגדר מותר להורגמסביר ש, מה' ת גאוני בתראי סי"שוב, יעקב שור' ר, כמו כן. רודף

בדרך "ואף שכאן הוא רודף ; ולא דווקא בעקיפין, ם מטעם רודף הוא להסביר מדוע מותר להרגו בידיים"הרמב

, מירת הנפשהלכות רוצח וש, נו חיים הלויחידושי רב, לעומתם". נפש"די בכך כדי להצטרף לעובדה שאינו , "הטבע

ואף , הצלתו דוחה שבת ואיסורים אחרים, ולכן במצב של סכנה לעובר, "נפש "כותב שעובר נחשב, פרק א הלכה ט

קובעת התורה , אבל כאן שהוא רודף, "אין דוחים נפש מפני נפש"כי , אסור להורגו כדי להציל חיי אדם רגיל

 -הרודף  שדוחים את הנפש -וזהו חלק מדין רודף ; "גמור"כיון שיש לה נפש , שמעדיפים את חייה של האם הנרדפת
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כל היכא שהוא : "רגו כדי להציל את חייהםואסור לה, בכייתו עלולה לסכן אחריםתינוק ש, כמו כן

כמו בנידון דידן שהבכיה , והיינו שאינו מכוון לרודפו ולהמיתו אלא שהוא על פי הטבע, רודףכעין 

אלא על פי הטבע , שאין כוונתו משום גרם מיתה, דרבייתו כך הוא, של תינוק הוא על פי הטבע

  .126"לא מיקרי רודף, שרוצה התינוק לינק

לבין רודף " על פי הטבע" שפועל רודף להבחנה בין סיבה מסביר את ה127יק' חיים סולובייצ'ר

שכן גם חיי הרודף יקרים באותה , נרדףאין צדק בהריגת הרודף כדי להציל את ה, לכאורה :אחר

ת הרודף משום שיש  אגורלה תומחייבתורה מעדיפה את חיי הנרדף הבכל זאת . מידה כחיי הנרדף

על פי "אם הרודף פועל אולם . כלומר יש להעניש אותו על התנהגותו הרעה, "ובא ברודףידין ח"

אין , ואין כאן התנהגות רעה, 128כלשון התלמוד,  הנרדףשמים רודפים אחריהשמכך , "הטבע

  .ולכן אין להתערב בנעשה, ואין סיבה להעדיף את חיי הנרדף על חיי הרודף, להעניש אותו

,  דף ושל הנרדף גם יחדתביא למותם של הרו "על פי הטבע"אם הרדיפה , 129שמעון אפרתי' לדעת ר

אסור להרוגאת הרודף , רק אם זו ברירה בין חיי הנרדף לבין חיי הרודף. מותר להרוג את הרודף

מאי חזית "היינו סברת , "אין דוחין נפש מפני נפש"מפני שברודף בלי כוונה , כדי להציל את הנרדף

 נתן 'ר, לעומתו. ף ימותוסברה זו אינה קיימת במצב שבכל מקרה הנרד, "דדמא דידך סמוק טפי

נטע כהנא
130

,  תביא למותם של הרודף ושל הנרדף גם יחד "על פי הטבע" עוסק במצב שהרדיפה 

  .ובכל זאת הוא אוסר להרוג את הרודף

                                                                                                                                            

אינו נוהג ברדיפה , שיש להעניש את הרודף, אף שהחלק השני של דין רודף, "טבעו של עולם"שנוהג גם ברדיפה ב

  ).127 ציון הערה לידראה בשמו " (טבעו של עולם"ב

   .מה' ת גאוני בתראי סי"שו 125

  .ת גשער ראשון פרק יא או, מיהודהלפירוש שונה עיין שבט 

פסיק "שאם גרם לרדיפה ב,  מסייג את האיסור להרוג רודף בלי כוונה,אות י, בועז, אהלות פרק ז, תפארת ישראל

בכך הוא מסביר מדוע מותר להרוג . מותר להורגו, כלומר שעשה מעשה שלא כדין שבוודאות תגרום לרדיפה, "רישיה

 .אף שלא התכוון להרוג את בעל הבית, גנב שבא במחתרת
  . )רנא-רנ' עמ (נח' סי, ת דברי רננה"שו 126

ראה בשמו . עוסק במצב דומה שאירע בשואת יהודי אירופה, כט- כח' עמ, א' סי, מגיא ההריגהת "שו,  אפרתימעון ש'ר

 .129 ציון הערה ליד
שדין רודף , 19 ראה בשמו בהערה .)ה אלא"ד (פרק א הלכה ט, מירת הנפשהלכות רוצח וש, חידושי רבנו חיים הלוי 127

  .ויש גם שיקול של עונש לרודף, עיקרו הצלה

 .ב"סנהדרין עב ע 128
, אלא רשות, שאין חובה להרוג רודף במצב כזה) ל' בעמ(אלא שהוא כותב . כט-כח' עמ, א' סי, מגיא ההריגהת "שו 129

  .ומי שנמנע מלהורגו מקדש שם שמים

תפארת ו, )ה שאין"ד, אהלות פרק ז משנה ו, א"דבריו מצוטטים בתוספות רעק(ח ' סי, חלק ג, ת פנים מאירות"שוגם 

אבל תפארת ישראל עוסק . מעלים אפשרות שבכגון זה מותר להורגו, בסופו, אות י, בועז, אהלות פרק ז, ישראל

 .ונימוק זה אינו קיים בכל רודף בלי כוונה; ומצרף להיתר את העובדה שהתינוק הוא ספק נפל, בתינוק בשעת הלידה
  .נח'  סי,ת דברי רננה"שו 130

, ח"תרומות פ, ש"פירוש הראהובאו ב (ה יצא ראשו" ד,ב"י סנהדרין עב ע"רשדין זה תלוי בשני התירוצים של נראה ש

כדי להציל את , שמרד בדוד המלך, לקושיה מדוע היה מותר לאנשי אבל בית מעכה להרוג את שבע בן בכרי, )משנה יב

" אין דוחין נפש מפני נפש"שהכלל תירוצו הראשון הוא ? "אין דוחים נפש מפני נפש"והרי , אנשי העיר מצבאו של דוד
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יעקב שור' לדעת ר
131

אם הפעולה שהוא עושה  , שאינו מתכוון לפגוע בנרדףרודף מותר להרוג גם , 

  . רגילותות בנסיבותלעשזכאי ו שאינפעולה היא 

  פעולה נגד מי שגורם לפגיעה בעקיפין : פרק שביעי

 גם אם התוקף גורם למוות יהםאדם חייב להציל את עצמו או את זולתו מתקיפה שמסכנת את חי

, היה פטור ממיתת בית דין, צליח לרצוח את הנתקףיה מתוקף זה האילו  ,אמנם. 132בעקיפיןרק 

יש להציל את הנתקף , 133"סוף סוף הוא עוון של רציחה דשייך בו חיוב מיתה"ן שואך מכיו

  .בהריגתו של התוקף

                                                                                                                                            

 תירוצו השני הוא שהיה מותר להורגו מפני שהיה מורד . ששני הנפשות יאבדו ללא הריגת אחד מהםצבמבאינו חל 

 .גם אם בלאו הכי הוא ימות עם הנרדף) שאינו מורד במלכות(דף ולפי תירץ זה ייתכן שאסור להרוג רו, במלכות
 .ק שורש קכה ושורש קצא"ת מהרי" הוא מסתמך על שו.מה' סי, ת גאוני בתראי"שו 131
; א"דף כג ע, מצווה נו, מנחת חינוך; ]בדקתי [הלכה ח, הלכות רוצח פרק א, אור שמח; רלח' ש סי"ת הריב"שו 132

ת "שו; יט-  סימנים יח,חלק א, ת אחיעזר"שו; טז פרק ג' עמוד הימיני סי; ל'  משה סיאמרי; מ' סי, אפיקי ים חלק ב

   . יטאות, במ'  סי)ריינהולד(מנחת אברהם ת "שו; פרק ו, ז' סי, חלק א, מנחת שלמה

 אולם יש ".נחשב כרודף אף שאינו אלא גורם רחוק... מוסר ממון" כותב ש,ד סימן תסא אות ט"אבני נזר יות "שו

קם ליה בדרבה "פטור מתשלומי ממון על בסיס הכלל ש, שלעומת רודף, 150  הערה, להלןראה: ים ביניהםהבדל

  .ר חייב בתשלומי ממוןומס, "מיניה

פוסק שאין היתר להרוג רודף שרוצה להרוג באופן שאין מיתת בית , )ה העולה"ד (קלו' ת בן יהודה סי"שו, לעומתם

  .כיון שהמקורות לדין רודף עוסקים באופנים שיש מיתת בית דין, דין

  . מנחת שלמה שם 133

, ]בדקתי[ח הלכה , פרק א, ושמירת הנפשהלכות רוצח , ואור שמח, פרק ג, טז' עמוד הימיני סי, ל' אמרי משה סי

לבין חומרת  וגתאין קשר בין הרילכן ו, בלבדההצלה ההצלה ההצלה ההצלה ת ים שהחובה להרוג את הרוצח בעקיפין נובעת מחובמסביר

 ,סבורים שמטרת הריגת הרודף היא עונש לרודף ולא הצלה לנרדףשרבים ,  ואילך20ליד ציון הערה ראינו אך . ומעשי

 .םה ערוך מסייעים לם והשולחן"והן הסוגיה התלמודית והן דברי הרמב
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ם מונה סוגים של "הרמב. 134כרוצחמוגדר בעקיפין " רודף"אבל הדברים אמורים רק אם אותו 

או , או ששלח עבדו והרגוהו, השוכר הורג להרוג את חבריו": םירוצחהמוגדרים  בעקיפין יםהורג

 שופך דמים הוא ועוון הריגה בידוכל אחד מאלו ... והרגתהושכפתו והניחו לפני הארי וכיוצא בו 

או ... הכופת את חברו והניחו ברעב עד שמת  ";135"מיתת בית דיןואין בהם , וחייב מיתה לשמים

 והרי הוא רוצחאין ממיתין אותו , אם שסה בו כלב או נחששהשיך עליו את הנחש ואין צריך לומר 

שאין , 137"גרמא רחוקה"ו בזולתהגורם למותו של , לעומת זאת. 136"דם ממנו ודורש דמים דורש

                                                 

ג דאינו חייב מיתה בידי "אע: " אש במקום שיש אדם כפותעל המדליק, א"דף פג ע, מצווה נו,  מנחת חינוךכך כתב 134

ומצוה בידי איש ישראל , הוה ליה רודף... אם כן... ם"כמו שכתב הרמב, , , , ורוצחורוצחורוצחורוצחמזיק בחיציו מכל מקום הוי ליה ... אדם

ובר דס) ב"בבא קמא כב ע(אך לריש לקיש ... להרוג את הרודף, בגרמות המבוארים שםבגרמות המבוארים שםבגרמות המבוארים שםבגרמות המבוארים שםאם רואה שאחד רוצה להרוג חברו 

ך הוא נראה שמקורו של מנחת חינו". הוה ליה גרמא רחוקה ולא ניתן להצילו בנפשו, משום ממונו] אשו[דהוא 

  ". לנערה מאורסהרוצח רוצח רוצח רוצח מקיש : "שלומד דין רודף בלשון, א" סנהדרין עג ע,הגמרא

לבין הגדרתו , "ייהרג ואל יעבור"ין עניל" רוצח"של מנחת חינוך משתמעת השוואה בין הגדרתו של מהמשך דבריו 

גם " ייהרג ואל יעבור"חובת יש שמעלה אפשרות ) ה חוץ"ד(א "סנהדרין עד ע, ן"אמנם חידושי הר". רודף"ן ענייל

הוא מתכוון רק לאותן עריות שאין מצילין בנפשו  אך נראה ש,"מצילין אותה בנפשו"חל עליהן הכלל לא עריות שב

 ,ת אבני נזר"מדברי שוגם ". ייהרג ואל יעבור" שאין לה משמעות בדין סברה, )ב"סנהדרין עג ע(" פגם"משום שאין בהן 

  ". ייהרג ואל יעבור"וב" רוצח"ההגדרה של רוצח לענין חומרת האיסור שווה במוכח ש, תסא אות י' ד סי"יו

ייהרג "דין כותב ש, )ל"ה וי"ד(הלכה א , תורה פרק ה הלכות יסודי ה,גליונות לחידושי רבינו חיים הלוי, חזון אישאף ה

  . "עבירת רציחה יש כאן"חל גם על רצח בגרמא משום ש" ואל יעבור

ג דאין חייבין מיתה על "והסברא נותנת דאע: "כותב,  פרק יב, שבט מיהודה שער א, איסר יהודה אונטרמן'ר, כמו כן

ים אלו ניתנים להבנה דבר".  ולכן ניתן להצילו בנפשו, שעשה מעשהו במזיד וחייב בידי שמים,מ מקרי רוצח" מ,גרמא

  ".חיוב"גם " רודף"הרואה בדין ) 20 ציון הערה ליד, לעיל(לפי הגישה 

יכולין ... מי שעוסק בזיופים וכדומה ויש לחוש שיזיק רבים: "כותב, שפח סעיף יב'  סיחושן משפט, א"רמ, לעומת זאת

 כגון שעוסק בזיופים במקום ,מי שמסכן רבים: "תכה סעיף א' ן בסיוכ". לומר שאין אחר מתעסק בו אלא זה, למסרו

ובכל זאת ,  שאין הזייפן חייב בדיני שמים כרוצחברור".  דינו כרודף ומותר למסרו למלכות,שהמלכויות מקפידות

 על  כמו במסור שאף,ואף שאינו רק גרמא",  שהוא נידון כרודף,ק עד" סימן שפח סחושן משפטא "מסביר ביאור הגר

הלכות חובל ומזיק פרק ח , ם" מיוסדת גם על דברי הרמב, רודףנחשבהזייפן ש ,א" הרמדברי". ידי ממון קל כמו תיבנא

מעשים בכל זמן בערי : " המבחין בין ציבור ליחיד,) סימן שפח סעיף יבחושן משפטשולחן ערוך הובא ב (הלכה יא

מסור המוסרים ביד הגוים לענשם ולהכותם ולאסרם כפי המערב לענוש המוסרים שהוחזקו למסור ממון בני אדם ול

 אסור יחידיחידיחידיחיד אבל מפני צער . ומצערן מותר למסרו ביד הגוים להכותו ולאסרו ולקנסולציבורלציבורלציבורלציבור וכן כל המיצר .רשעם

 ,א"הברייתא במסכת ראש השנה יז עאת  ,ק עב"שפח ס'  סיא חושן משפט"הגרביאור  מביא, לכךר כמקו". לאסרו

, המתירים למסור זייפן אם פעולתו עלולה להזיק לציבור, א"דברי הרמ. סר למי שמצער את הצבורמשווה בין מוה

מובאים בדרכי ה(ם מריזבורק "מוכח מדברי מהר. ם האלה המובאים בשולחן ערוך"באים כהגהה לאחר דברי הרמב

:  לגמרי לדינו של רודף רגילשדינו של הזייפן אינו שווה, א"שהם המקור לדברי הרמ, )ק טז"סימן שפח ס, מ"חומשה 

". ויחיד שבא לו עלילה בגינו יכול לומר שהוא אינו עושה אלא פלוני. ימסרוהו לשלטון... מי שרודף רבים בעסקיו"

: יתר על כן. רק הציבור רשאי לפעול נגד הזייפן כל עוד לא הואשם היחיד בעבירה שאחראי לה הזייפן, שלא כדין רודף

  . ת הזייפןלא נפסק שמותר להרוג א

מעמידין " הקובעת שבשעת מלחמה ,א"סוטה מד ע, משנההוא ב, "רוצח"סוג נוסף של רודף בעקיפין שאינו מוגדר 

העמק וב ,א"סוטה מד ע, מרומי שדהב ,ב" הנצי."וכל המבקש לחזור הרשות בידו לקפח את שוקו... זקיפין לפניהם

אלא למי שרודף אחר , ה שאין כוונתו לרודף רגילאולם נרא". הטעם משום רודף ":מסביר, שאלה שאלתה קמב

 . אך רק הציבור רשאי להענישו, שנידון כרודף גם בגרמא רחוקה, הציבור
 .ב הלכה ברק פ, ושמירת הנפשהלכות רוצח , ם"רמב 135
 .ג הלכה ירק פ, ושמירת הנפשהלכות רוצח , ם"רמב  136
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להציל את כדי רגו ו ואסור לה, אינו רודף,139"עוון של רציחה" ואין בו ,138"מיתהשייך בו חיוב "

  . נפש זולתו

 על אדם אחר  תפיל אותה אבן לגג בכוונה שרוח מצויההמעלה ,140יק'חיים סולובייצ'  רתדעל

. מדין רודףותו  שאסור להרוג אהדעת נותנת, אם כן. בעקיפין" צחור"נו מוגדר מית אותו איתו

חזון אישמדברי , לעומתו
141

חובה לכן ו, מי שהעלה את האבן הוא רוצח בעקיפין עולה שלדעתו 

  . הרודףלהציל את הנרדף גם בהריגת

עבר עבירה נגדו כאילו עדי שקר באים לבית הדין להעיד שאלה מעניינת בהקשר זה היא באדם ש

נוטה להתיר  142יחיאל מיכל רבינוביץ' ר? ודףאותם מדין רלהרוג  האם מותר לו - שעונשה מוות

הבא להרג השכם 'ומאי טעמא לא נאמר בזה ? תר לו להרגם מדין רודףמאי טעמא לא יּו: "זאת

וגם , יפטר... בן לעדים שהעידו עליו שהרג הנפשאף דגם זה חידוש הוא לומר דבהרג ראו... '?והרגו

  ".אבל לכאורה הוא נגד הסברא לומר דאסור לו לראובן להציל עצמו, זה לא שמענו

 חייב הוא, אם הרגםקובע שו, ר להרוג את עדי השקרס או143חיים עוזר גרודזינסקי' ר, לעומתו

 :ר אם עדותם תביא להריגתושלא ברו, הוא מנמק". ולא שייך בהו דין רודף, מיתה על פי דין"

, מה שאין כן בעדים, יש לו דין רודף, ומיתתו ביד כל אדם, דדוקא ברודף מבורר שרוצה להרוג"

יש אמנם ש, צריך להוסיף". ובפרט כל זמן שלא נגמר הדין, אשר בעת עדותם הלא לא נתברר הדבר

                                                                                                                                            

 . מנחת חינוך שם 137
 .מנחת שלמה שם 138
 .מנחת שלמה שם 139
בתשלומי הנזק כותב שמי שמעלה אבן לגג חייב הוא . הלכה א, פרק יא, הלכות שכנים ,חידושי רבינו חיים הלוי 140

אלא זו אש , כיוון שהנזק לא בא מכוחו, "חיציו"שהיא כמו אש אין זו  אך ,)א" ו עבבא קמאכאמור ב" (אשו"משום 

חיוב אש באבנו סכינו ומשאו , יוחנן' שגם לרא כותב "ק נו ע"ק ב"ה המובא בשטמ"גם הרא( "ממונו"משום שהיא 

, ולכן אם האבן הרגה, "ולא על עשיית הנזק בעצמו, כל עיקר חיובו רק על עשיית המזיק", )הוא משום ממונו בלבד

  . כיון שלא באה מכוחו, )ה סוף"ד, א"סנהדרין עז ע, תוספותשלא כדעת (הוא פטור 

 יעבור ואל ,הרגי על תינוק וי אותויפילושאנסוהו הוא כותב שמי ש, אהלכה , פרק ה, הלכות יסודי התורהב, בדומה

 134  לעיל הערהראהו.  אפילו בגרמא"לא הוי רוצח כלל"מכיון ש, )ה והא"ד, ב"סנהדרין עד ע, תוספותכדברי  (ייהרג

  . לענין הקשר בין דין ייהרג ואל יעבור לבין דין רודף

אשו משום "שלדעה ש, )ה עבד"ד(ב " כב עבבא קמא, א"הרשבן מה שעולה מחידושי מוב, ו חיים הלוישיטת רבינל

עיין ברכת . 134  הערה,לעיל, מנחת חינוךדברי  וכעין ,"רודף"בגדר  אינו  אש בסמוך לאדם כפותהמבעיר" ממונו

 . פרק א הלכה ח, הלכות רוצח,  אור שמח;שיעור יג פרק מו, א קמאבב,  קונטרסי שיעורים;יט'  סיבבא קמא, שמואל
כותב שמי שעלה , )ל"ה וי"ד(הלכה א , פרק ה, הלכות יסודי התורה, גליונות לחידושי רבינו חיים הלוי, חזון איש 141

בל עבירת א": אלא שהוא פטור כי לא המית בכוחו, נחשב רוצח, לגג כדי שיפול ברוח מצויה על תינוק ויהרוג אותו

ייהרג ואל "משתמע שדין שם מדברי החזון איש ". ואין חילוק אם רוח משליכו או שור או נכרי... רציחה יש כאן

 ". ייהרג ואל יעבור" לענין הקשר בין דין רודף לדין 134 ועיין לעיל הערה". עבירת רציחה"מותנה בקיומה של " יעבור
 .ה אולם"ד, ב"דף ק ע, מ' סי, לק בח, אפיקי ים 142
 .ג" דף מו ע, אות ג,יט'  סי,חלק א, ת אחיעזר"שו 143
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אין בכוחו להרוג את י שאין דין רודף למאך , כאמור, בעקיפין גם למי שבא להרוג "רודף"דין 

  .144עזרתו של האחר אינה מובטחתאם , ) בית הדין-כאן  ( עזרתו של אחרבליהנרדף 

דינו , יםנכרנסים  של יהודי לאן או ממוףמי שמוסר גו. "רוֹ סמָ "הוא סוג מיוחד של רודף בעקיפין 

אסור  ":146 כך פוסק השולחן ערוך.145רוֹ סמָ וחובה להציל את הנרדף גם בהריגתו של ה" רודף"כ

בין , בין בגופו, םגויוכל המוסר ישראל ביד ...  בין בגופו בין בממונוגויםלמסור ישראל ביד 

ומותר להורגו . מותר להרוג המוסר בכל מקום אפילו בזמן הזה. אין לו חלק לעולם הבא, בממונו

התיר עצמו , אפילו ממון קל, 'הריני מוסר פלוני בגופו או בממונו'אלא כשאמר , קודם שימסור

, מצווה להורגו', סרנוכי אמ, לא':  אם העז פניו ואמר.'אל תמסור':  ומתרין בו ואומרים לו.למיתה

 אין ,ואם אין פנאי להתרות בו: "חובת ההתראה היא לכתחילה בלבד. " זכה-וכל הקודם להורגו 

"צריך התראה
147

 אלא אם כן הוחזק ,אסור להורגו"אדם שכבר מסר גופו או ממונו של ישראל . 

  .148"שהרי זה יהרג שמא ימסור אחרים, למסור

כיון שנפל ביד , ממון של ישראל"מבוססת על ההנחה ש" רודף"מון הוא מי שמוסר משהקביעה 

השוו חכמים , הרודף למסור ממון חברו ביד אנס: "150ש"מסביר הרא. 149"אין מרחמין עליו, יםגו

, והורגין אותן, ולבסוף מוסרין אותו, ולמחר כולו, נוטלין היום מקצתו... לרודף אחרי גופו להרגו

על היהודי " אין מרחמין"מת כעין ודאות שיון שקיוכי, כלומר". אולי יודה שיש לו ממון יותר

  .בעקיפיןבא לגרום לרצח  הוא כדינו של מי שרוֹ סמָ הדינו של , שמסר

  עונשין-פעולה נגד מי שאינו בר : פרק שמיני

כך פוסק . הפועל מתוך הגנה עצמית פטור מאחריות גם אם פגע לצורך כך באדם שאינו בר עונשין

אל הרי כל ישר, אפילו היה הרודף קטן... הרודף אחר חבירו להרגו":  לעניין רודף151השולחן ערוך

                                                 

על , )סעיף ב, כט'  סיחושן משפט שולחן ערוך( לשלם על הנזק שגרמועדי שקר חייבים , שבעדות ממוןזאת על אף   144

  .אף שלא היה ברור שעדותם תגרום נזק

וזאת משום שיש , אף שההריגה תבוצע רק בעזרת הגוים,  בסמוךכפי שנראה, שמסור נחשב רודף, צריך להוסיף

  . שיש רק סיכוי קטן שיבצעו בו גזר דין מוות, שלא כבית דין, סבירות גבוהה שהגוים יהרג אותו

 .א" קיז עבבא קמא; א"ברכות נח ע 145
 .י-סעיפים ט, שפח'  סיחושן משפט  שולחן ערוך146
 .סעיף י, שפח'  סיחושן משפטא "רמ 147
 .121 ציון הערה ליד,  ראה על כך לעיל. שם סעיף יאולחן ערוךש 148
 .א" קיז ע בבא קמא149
. מדרבנןמדרבנןמדרבנןמדרבנן  רקהוא רודף, שלא כמוסר גופו, משתמע מדבריו שמוסר ממונו של ישראל. א' כלל יז סי, ש"ת הרא"שו 150

ר ומסמדוע  ניתן להסביר לפי זה ...." משום מיגדר מילתאלענשו... לכך נהגו בכל תפוצות הגולה: "וכן בסוף דבריו שם

ת "שוועיין . מכוח חיוב המיתה שמוטל עליו" קם ליה בדרבה מיניה" אותו מטעם ים פוטריןבתשלומי נזיקין ואחייב 

 .יח אות ב'  סי,חלק א, אחיעזר
פרק , ושמירת הנפשכות רוצח הל, ם" דברי הרמבדבריו מבוססים על. סעיף א, תכה' סי, חושן משפט  שולחן ערוך151

  .הלכה ו, א

) ה קטן הרודף"ד(ב "י סנהדרין עב ע"רשדעת  כותב של]בדקתי[, נ' סי,  חלק ב, רביעאהמהדורא, ת שואל ומשיב"שו

אסור , ראה קטן רודף אחר גדולשמי ש, הוא מסביר. אין היתר להרוג רודף שהוא קטן אלא אם כן הנרדף הוא גם קטן
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. "הרי אלו הורגים אותו, להצילו אלא אם כן יהרגו לרודף... ואם אינם יכולים... מצווים להצילו

, להצלת הנרדףהריגתו נועדה רק : אלא שמבחינה עיונית יש ייחוד בדינו של רודף שאינו בר עונשין

  .153 שהריגת רודף רגיל נועדה בעיקר כעונש לרודף152גם לפי השיטה

ם"כך פסק הרמב
154

כרודף , הנכנס לבית חברו לגנוב": שדינו כרודף,  גם לעניין גנב הבא במחתרת

  ."בין זכר בין נקבה, בין שהיה קטן, בין שהיה גדול, ולפיכך ייהרג, אחר חברו להרגו

  .אף שאינם בני עונשין, 155"רודף"גם לחרש ושוטה יש דין 

  פגיעה בצד שלישי לשם הגנה עצמית : פרק תשיעי

אדם תמים ,  לפגוע באינטרס של צד שלישימותרנשאלת ביחס להגנה העצמית היא האם שאלה ה

ואינו ,  אינו אוסר זאת במפורשי34סעיף  156?במסגרת יישום ההגנה העצמית', סכסוך'שאינו צד ל

כך שניתן לומר כי גם פגיעה בצד שלישי תיכלל , דמגביל את ההגנה העצמית לפגיעה בתוקף בלב

אלא נוצרה , שאלה זו עולה גם במקום שכלל אין סכסוך ואין תוקף .מיתבמסגרת ההגנה העצ

 האם מותר לפגוע באדם זר או בנכסיו -) כגון עקב מחלה או אסון טבע(סכנת חיים אובייקטיבית 

  ?כדי להציל את מי שנתון בסכנת חיים

גם אם , תו כדי להציל את נפשו או את נפש זוללנכסי חברורשאי אדם להזיק  ,המשפט העברילפי 

המציל את נפשו בממון חברו חייב לפצות את חברו בעד הנזק אולם . חברו לא גרם לאותה סכנה

שגרם
157

ו חכמים תיקנ, תוך כדי הצלהאת חברו הזיק לנכסי אדם שלישי אם המציל , לעומת זאת. 

                                                                                                                                            

מכיון שאי אפשר לקבוע מתוך מעשיו שאכן כוונתו היא להרוג את , את הקטן להצלתו של הגדוללו להתערב ולהרוג 

אבל אסור , להצלת נפשוהקטן הנרדף רשאי להרוג את הרודף ואמנם ,  ספק שמא הוא מתכוון להרגוישו, הנרדף

ייתכן שהנרדף לא ו,  אם גם הנרדף הוא קטן,אולם. )56ראה בשמו בהערה  (לאדם אחר להציל אותו בהריגת הרודף

 -הסבר זה מוקשה . גת הקטן הרודףחובה על המשקיף להתערב ולהציל את הקטן הנרדף בהרי, יוכל להציל את עצמו

, על כל פנים? מאיזה טעם יש להרוג את הרודף להציל נרדף קטן, אם מספק אין להעדיף את הנרדף על פני הרודף

 . ן ערוך אינם מבחינים בין קטן הרודף לבין כל רודף אחרם והשולח"הרמב
 .20 ציון הערה ליד, לעיל 152
 ).ה ותו קשה"ד (פרק ב, ז' סי, חלק א, מנחת שלמה ת"שו 153
  .הלכה ט, פרק ט, הלכות גניבה, ם"רמב 154

חייבים לנסות לפייס אותו , ת שאם הרודף קטןמעלה אפשרו, )ה ותו קשה"ד (פרק ב, ז' סי, חלק א, מנחת שלמה ת"שו

 לידכאמור , והריגתו נועדה רק להצלת הנרדף ולא כעונש, כיון שאינו בר עונשין, כדי למנוע את הסכנה, בתשלום כסף

 .בין גנב קטן לגנב גדולבחנה ם אינו עושה שום ה"רמבהאך . 153ציון הערה 
 . נח' סי, הת דברי רננ"שו 155
 .725-724' בעמ, 3לעיל הערה , ראה רבין וואקי 156
  .שנט סעיף ד' סי, חושן משפט שולחן ערוך; יב' ו סי" פבבא קמאש "רא 157

על דעתו עיין  . סבור שאסור לאדם להציל את חייו בממון חבירו אפילו על דעת לשלם, ב"בבא קמא ס ע, י"אולם רש

  .ב ציון א"בבא קמא ס ע, בירור הלכה; ב"ע-א"ג ודף קיד ע"דף קיא ע) בוים(דה מנחת יהו

,  לחברוקלוןכל שכן שאסור לאדם להציל את חייו באמצעות דבר שגורם , י"כותב שלרש, ת בנין ציון סימן קע"שו

מותר להציל , ואילו לשיטה שמותר להציל עצמו בממון חברו על מנת לשלם; שהרי כבודו של אדם חביב לו מממונו
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, 159אלא שתקנה זו אינה חלה על המציל את עצמו. 158לא יימנעו מהצלהאנשים  כדי ש,שהוא פטור

  .  מפני שברור שלא יימנע מהצלת עצמו גם אם יחויב לשלם

 אדם בהריגת , אנשים רבים שלותנפשאו אפילו , את נפש חברואסור לאדם להציל את נפשו או 

שלישי שאינו הגורם לסכנת הנפשות
160

  . 161איסור זה חל גם על גרימת מוות בעקיפין. 

אדם שלישי כל עוד אין ב החבל  באמצעותפש זולתומותר לאדם להציל את נפשו או את ננראה ש

ובכלל זה , שהרי כל האיסורים שבתורה נדחות מפני פיקוח נפש, יבכך משום סכנת נפשות לשליש

כמו שראינו לגבי , לשלם לנחבל אחר כך על הנזקהחובל יצטרך ,  כמובן.האיסור לחבול בחברו

  .מציל הגורם נזק ממוני לצד שלישי

ת לספק סכני הכנסת אדם אחר "אדם שנמצא בסכנת חיים ודאית רשאי להציל את חייו עהאם 

להכניס את עצמו לספק האם אדם חייב , נראה שהתשובה תלויה במחלוקת הפוסקים? חיים

פי הדעהל.  חיים ודאיתסכנה כדי להציל את חברו מסכנת
162

 להכניס את עצמו לספק  חייבאדםש 

 אדם , משום שסכנת חיים ודאית דוחה ספק סכנה,סכנה כדי להציל את חברו מסכנת חיים ודאית

, לעומת זאת .י הכנסת אדם אחר לספק סכנה"יל את חייו עשנמצא בסכנת חיים ודאית רשאי להצ

 משם ,היכנס למצב של ספק סכנה כדי להציל את חברו ממוות ודאילחייב  שאין אדם 163הדעלפי ה

כמו , ל כדי להצירחוו למצב זה בעל כ אדם אחרהכניסאסור ל ,שספק סכנה שקולה לוודאי סכנה

  .שאסור להרוג אדם אחד כדי להציל אחר

                                                                                                                                            

כי אי אפשר לשלם למת על , אבל אסור להציל חיים על ידי ביזוי המת, עצמו בקלון חברו באופן שישלם אחר כך

 .ביזויו
 .הלכה יד, הלכות חובל ומזיק פרק ח, ם"רמב 158
  .הלכה יג, הלכות חובל ומזיק פרק חם "רמב 159

  . ז-הלכות ו, ם הלכות יסודי התורה פרק ה"רמב 160

כדי כותב שאסור להרוג טריפה או עובר , ]בדקתי) [ה ומה"ד (נט' סי, חושן משפט, תניינאמהדורא , ביהודהת נודע "שו

, )ה ויסוד"ה ונראה וד"ד (הלכה ט, ושמירת הנפש פרק אהלכות רוצח ,  חידושי רבינו חיים הלויגם. ציל אדם אחרלה

  .כותב שאסור להרוג עובר כדי להציל אדם אחר

 אינו מחויב למסור ...מישראל להרוג עוברין' דאם אונסין א"כותב , ד"דף קט ע, מצוה רצו, ךמנחת חינו, לעומתם

 ". כי העובר לאו נפש הוא'מאי חזית'א שייך  כי ל,נפשו
, מנחת חינוך מצוה רצו; הלכה ה, ם הלכות יסודי התורה פרק ה"מדינו של הרמב, א"דף פג ע, מנחת חינוך מצוה נו 161

 . הלכה א, הלכות יסודי התורה פרק ה, גליונות לחידושי רבינו חיים הלוי,  חזון איש;א"ד וקי ע"דף קט ע
 .שמח'  עמ,כרך י, ערך הצלת נפשות, אנציקלופדיה תלמודיתראה  162
 . אנציקלופדיה תלמודית שםראה 163
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  םייחה סכנת אין ב שה למניעת פגיע פעולה: פרק עשירי

  הכלל. א

סכנת גם אם אין בה  ,יש בה סכנהלהשתמש בכוח למנוע תקיפה שאדם זכאי , לפי המשפט העברי

" איניש דינא לנפשיה עביד: "164 הזכות מבוססת על העקרונות הנזכרים.עריותי לוימוות או ג

   .וההיתר למנוע ביצוע עבירה

אם רואה אדם שישראל מכה את חבירו " :ן מניעת פגיעה פיזית באדםי לעני165ש" כותב הראכך

 המכה להכות מותר , אף על פי שאין מכהו מכת נפש,ואין יכול להציל אם לא שיכה את המכה

בכל מקום שחובל " : לעניין מניעת פגיעה ברכוש166השולחן ערוך וכך פוסק ".לאפרושי מאיסורא

 אבל ...וחבל בו והוציאו, אפילו נכנס חבירו לרשותו שלא ברשות, דברים' ב בהבחבירו בכוונה חיי

 ". כדי להוציאולחבול בו שיש לו רשות אפילו ש אומריםי, אם הוא מסרב בו ואינו רוצה לצאת

יכול , אם רואה שלו ביד אחר שגזלו; יכול אדם לעשות דין לעצמו: "167ועוד פוסק השולחן ערוך

   ". עד שיניחנולהכותויכול , ר עומד כנגדוואם האח; לקחתו מידו

 דםא .הם של אחרים שהגנתם עליוי להגנת גופו או נכסיו או גופם או נכסזו אינה מוגבלת רקזכות 

חרים גם אם הוא אינו מופקד אתיהם של ולהשתמש בכוח להגן על זכוי, מסוימותלות בהגב, רשאי

.  אדם להשתמש בכוח כדי למנוע ביצוע עבירהו רשאייקביעה זו מיוסדת על העיקרון לפ. על הגנתן

שהיה , פירושו את המונחבהסתמך על המשפט העברי , ןאלומנחם , שופט בית המשפט העליון

פגיעה בר ובמדובמידה  "ב רחיברלי פירוש ל,"אחרים שהגנתם עליו" ,קודמת של החוק בגירסה

שלו , ושו רכופו אוג...'': נוכחיופרשנות זו הולמת ביתר שאת את הנוסח ה; 168"לתו של הזופונגד ג

  ".ולתו של זוא

גם אם אין אותה  ,הכלל במשפט העברי הוא שרשאי אדם להפעיל כוח כדי למנוע ביצוע עבירה

זכאי , גם מי שאינו הבעלים ואינו פועל מטעמו, אדם כל על כן. 169הפסד או פגיעהגורמת לו עבירה 

ר לבעלים נכס מידו של אדם המודה שהוא  להחזיאו כדילמנוע ביצוע גזילה כדי להפעיל כח 

, 171גם אדם פשוט רשאי להפעיל כוח כדי למנוע עבירה שבין אדם לחברו .170כדין מחזיק בו שלא

  . שהיא עבירה בין אדם לחברו, והרי אנו עוסקים במניעת פגיעה באדם

                                                 

  .12 ציון הערה ליד, לעיל 164

 .סימן יג, פרק ג, בבא קמא, ש"רא 165
  .סעיף ו, סימן תכא, חושן משפט, ן ערוךשולח 166

בדפי (ב "בבא קמא יב ע, כך כתב נימוקי יוסף. אם אין דרך אחרת להציל את הרכוש, כוח רבמותר להפעיל אפילו 

  ". מאה מכות ופטורלו יכה אפי,י ההכאה ולא בהכאה אחת"י דבר אחר אלא ע"אם אינו יכול להציל ע): "ף"הרי

  .סעיף א, ד' סי ,חושן משפט, שולחן ערוך 167

 . 157-156 ' בעמ,141) 3(ד לג" פ, אפנגר נגד מדינת ישראל89/78פ " ע168
  . "רשות ביד הרב לחבול בו לפרוש מאיסור אף דאינו נוגע לו כלל לממון שלו: "ק א"ס,  תומים סימן ד169
שיעור טו ,  בבא קמא,םקונטרסי שיעורי,  ישראל זאב גוסטמאן'ר ועיין .אות ג, סימן קעז, מ"חו, ת חתם סופר" שו170

  ).ה והנה" ד,א"ח עדף ( סימן ט ,דיני דיינים,  שלא כדברי אמרי בינהזאת. סימן יב
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  .כפי שנראה להלן,  אחדותלהלכה זו יש הגבלות

  הוצאת ממון ממוחזק. ב

 לאדם מניעת ביצוע עבירה אינה מתירהלכן . ניק ליחיד את הסמכות של בית דיןכלל זה אינו מע

אדם מחזיק רק בית דין רשאי לקבוע ש". 172אפילו גזילות וכדומה, להוציא ממון מיד המוחזק בו"

אדם רשאי להפעיל כוח להגנת ". משפטים" היא בגדר מפני שקביעה זו, בממון של חברו שלא כדין

 או שהרכוש מוחזק בידי מי שאינו טוען שיש לו ,ם חברו עדיין מחזיק ברכושרכושו של חברו רק א

  ."משפטים"מפני שהגנה זו אינה בגדר , 173זכות להחזיק בו

  הוודאות שמדובר בעבירה. ג

אבל , רק אם הוא בטוח שחברו עומד לבצע עבירה להפעיל כוח כדי למנוע ביצוע עבירה דם רשאיא

 אלא שאם מדובר .174הוא חייב לשלם על הנזק,  שאינה עבירהאם הוא חשב שזאת עבירה והתברר

הוא אינו , אלא חשב שזו עבירה, והוא לא ידע שהפגיעה מוצדקת, בקרובובמניעת פגיעה פיזית 

שהרי אין לצפות מאדם להתאפק למול פגיעה , כיון שהוא בגדר אנוס, נושא באחריות למעשיו

  .175 שפגע בחברו בפני קרובו של הנפגעבכך, מה גם שהפוגע תרם לאשמה, פיזית בקרובו

                                                                                                                                            

, אדם מוחזק לכשרות"שבה רק , זאת בניגוד למניעת עבירה שבין אדם למקום. טג סימן "ק פ"ב, ם של שלמה י171

, שהרי אם יּותר לכל אדם לעשות כן, עתהרשאי להפעיל כוח למני"  והוא אדם חשוב ומופלג,שידוע שלשם שמים עשה

כי אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא ,  וכל אדם ריק ילך ויכה חבירו על דבר הוכחה,לא שבקת חי לכל בריה"

 ".יחטא
  ". נקרא משפטים... להוציא ממון מיד המוחזק בו"ש, הוא מנמק .אות ג, סימן קעז, מ"חו, ת חתם סופר" שו172

זלן עובר עבירה רק בשעת שג ,ק ג" סימן לד ס, כותב שלשיטת קצות החושן, סימן יג,ק" ב,קובץ שיעורים חלק ב

 אין להפעיל כי, "אפרושי מאיסורא" אין להוציא נכס מידו של גזלן מטעם ,הגזילה ולא בהמשך החזקתו בנכס הגזול

 קובץ :זקתו בנכס גזולגזלן עובר עבירה בהמשך הח, רביםדעת פוסקים אבל ל. כוח לחייב אדם לקיים מצות עשה

 בבא ,קונטרסי שיעורים; ח"אפיקי ים סימן כא בשם הגר; ימן לב פרק יבס, אמרי משה; ק סימן ז" ב,שיעורים חלק א

 ים של :פוסקים רבים סבורים שרשאי אדם להפעיל כוח לחייב קיום מצוות עשה, מלבד זה. קמא שיעור טו סימן יב

  .סימן קעז אות ג, ת חתם סופר"שו; ק ב"ט סימן ג סנתיבות המשפ; ק פרק ג סימן ט"שלמה ב
הלכות איסורי , מגיד משנהכך כותב ". מוחזק" אדם שמחזיק בפועל בממון אך אינו טוען שזכאי להחזיק בו אינו 173

ובספק זה , לגבי מי שמסופק אם הוא ישראל או גוי, )ק לב"ס, סימן ד, חלקת מחוקקהובא ב (הלכה כו, פרק טו, ביאה

  .בעלותו על הממוןתלויה 
  .כדי למנוע את ההכאה, נידונו הוא הכאת אדם שמכה את חברו. ג סימן כז"ק פ"ב, ם של שלמה י174

 הגמורודאות יש רק אם ר ופט, פעיל כוח למניעת פגיעה פיזית בחברומכותב שה, מ סימן תכא סעיף יג"ז חו" ט,כמו כן

אין עושין דבר עד ", כותב שבמניעת עבירה, ג"דף יז ע, ות הא, מצוה ח, מנחת חינוךגם . ת אחרדרךשלא יוכל להציל ב

   ".ו לעשות לו שום דבר" ח,ע אבל אם יש צד לדונו אפשר דלא ידע"שידוע שהוא מורד ומסרב וכן במ

אם ,  אבל אם אינו מפריש חברו,לאפרושי מאיסורא היא קצת מצווה: "כותב ,ג"דף יז ע, אות ה, מנחת חינוך מצוה ח

רעיון ".  אינו עושה שום איסור אם יודע שאינו מקבל תוכחה או שהוכיח אותו ולא קיבל עבר כלל, בידייםאינו מכשילו

יתכן שכוונתו ". אין מצווין להפרישו כי אם כשעובר בשוגג ":ק ו"ד סימן קנא ס"ך יו" שעל, דומה מעלה דגול מרבבה

ועיין מגן אברהם סימן שמז . מביצוע עבירה, בכוחגם ,  אף שמותר להפרישו, מי שעובר במזיד להפרישחובההיא שאין 

ד "יו, ת אבני נזר" שועייןך "להסבר שונה בש. )ה והנה" ד,ג"כרך ב דף נו ע ( חמד מערכת ו כלל כו אות גי ושד,ק ד"ס

  . סימן קכו

  .ג סימן כז"ק פ" ים של שלמה ב175
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  מניע צדדי. ד

 אדם שבעבר נהג להבליג כשהיה עד לביצוע עבירה אינו רשאי להפעיל כוח נגד ,176ע"הסמלדעת 

". דודאי מכוח שנאה בא להכותו ולא בא להפרישו מאיסור "משום, אדם העומד לבצע עבירה

מה לי בזה שיש : " נוגעות לזכותו לפעול קובע שכוונותיו של מי שמפעיל כוח אינן177ז"הט, לעומתו

בהאי מעשה שפיר קעביד ומצווה קעביד  ...?]תלוי הדבר[=וכי בכוונות לב תלא מילתא ... לו שנאה

  ".]במעשה זה הוא פועל כדין ומקיים מצווה[=

  הריגה . ה

 רק. 178 אחרת למנוע את העבירהדרך למנוע ממנו ביצוע עבירה גם אם אין כדי אדם להרוגאסור 

וזהו דין רודף , מותר למנוע את ביצועה על ידי הריגה, אם זו עבירה של רצח או של גילוי עריות

  .שראינו לעיל

, 179פטור כיוון שאין לצפות ממנו לדייק במכה, אף שמי שהתגונן בהכאה חזקה יותר משל התוקף

וון שההבדל כי,  מיתההוא חייב, )בלי שהיתה סכנה שהתוקף יהרוג אותו(הרי אם הרג את התוקף 

שאפשר לצפות מהאדם לעמוד עליו גם , בין מכה הפוצעת לבין מכה ההורגת הוא הבדל ניכר

  .180כשהוא מותקף ובהול

                                                                                                                                            

 היה שגם אם ייתכןר ופט, ה פיזית בקרובופעיל כוח למניעת פגיעמכותב שה, מ סימן תכא סעיף יג"ז חו" ט,כמו כן

גם אם זה ממונו של , ממוןכדי להציל  אלא שהוא כותב שהמפעיל כוח .קרובו כגופוכי , ת אחרדרךל להציל בויכ

  .ת אחרדרךל להציל בו יכהיה שחייב אם ייתכן, קרובו
  . פרק יא,שיעור טו, ק" ב, ועיין קונטרסי שיעורים.ק כח" סימן תכא ס,ע" סמ176
   .מ סימן תכא סעיף יג"ז חו" ט177

הם שהרי , ז"מסכימים לדעת הט, ק סימן יג" ב,ריםביאוקובץ ו, )י"ה רש"ד(א "ק כח ע" ב,ס"נראה שגליוני הש

הרי הוא רשאי למנוע , אוסר לעשות דין לעצמו במקום שאין הפסד אם ימתין, ק שם"בב, מקשים מדוע רבי יהודה

יהודה ' שהרי אפשר לומר שר, תםקושייע אין מקום ל"לשיטת הסמו? ר גזלבכוח ממי שגוזל ממנו לעבור על איסו

 ,ק א"א ס" על מג,ח סימן קסט"ע או"שועל  בהגהותיו,  חתם סופר,בדומה .מדבר באדם שהבליג בעבר על איסורים

והרי היא מפרישה אותו , )א"ק כח ע"כפי שעולה מב(מקשה מדוע אשה שמכה מי שמכה את בעלה חייבת לשלם 

  . לא היה מקום לקושייתו, ע"הבחנתו של סמואילו סבר כ? יסור הכאהמא

. להפרישו מעבירה חייב בתשלומי נזיקיןבמטרה החתם סופר שם מתלבט בשאלה אם מי שחובל ברשע שלא , אגב

 , סימן קי,חלק א, ט"ת מהרי"וכן היא דעתו של שו,  קובע בפשטות שפטור,ק ו" ס, כזשאלתא ,  העמק שאלה,ב"הנצי

 אבן ,חלק ב, ט"ת מהרי"עיין גם שו(היא שאין איסור בהכאת רשע " עביד איניש דינא לנפשיה"כותב שהיסוד לכלל ה

  ).סימן מג, העזר
, שלכן אסור למסור אותו לגוים (ד"דף מג ע, כ' סי, ת משפט צדק חלק ב"שו; ה ומה"ד, קי' א סי"ט ח"ת מהרי"שו 178

  .הלכה ג, פרק ד, אור שמח הלכות ממרים; אק "קצות החושן סימן ג ס; )שזו סכנת חיים

מנחת חינוך אינו מבחין בין עבירות . סבור שמותר אף להרוג כדי למנוע עבירה, ג" יז עףד,  מנחת חינוך מצוה חאבל

  .הוא נוקט הן של עבירות שיש עליהן עונש מוותשאך הדוגמאות , ת לעבירות אחרותוושיש עליהן עונש מ

  .192 הערה  ציוןליד, כאמור להלן 179

  .ים של שלמה בבא קמא פרק ג סימן כו 180
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  החובה לנסות הידברות. ו

. 181הפעלת כוח מותרת רק לאחר שנכשל נסיון למנוע את ביצוע העבירה על ידי דיבור ותוכחה

 רשאי הוא, כדין-בול משום הפסד למחזיקסגת הגבהין אם א ,ול במקרקעיןבהסגת גב, לדוגמה

  .182אם דרש ממנו לצאת והלה סירבולו רק בג גילוקו של מסילהשתמש בכוח לס

  אפשרות אחרתקיום . ז

, להימנע מעימות עם התוקףכדי  183"לסגת מן המערכה "בע שאדם אינו חייבהמשפט העברי קו

יש לאדם לעשות דין לעצמו אם  ":184ם"הרמבכלשון . וילהכרעת בית הדין להגנת זכויותן ולהמתי

 אינו חייב לטרוח ולבוא לבית הדין אף על פי שלא , הואיל וכדת וכהלכה הוא עושה.יש בידו כוח

יכול אדם  ":185בעקבותיו קובע השולחן ערוך ".היה שם הפסד בנכסיו אילו נתאחר ובא לבית דין

ו אפילו הוא דבר שאין בו נח ואם האחר עומד כנגדו יכול להכותו עד שיני...לעשות דין לעצמו

  ". הפסד אם ימתין עד שיעמידנו בדין

ובלשון , אך העושה דין לעצמו רשאי להשתמש בכוח רק אם אין לו דרך אחרת להגנת זכויות אלו

  ".אם לא יכול להציל בענין אחר" :186א"הרמ

 ,בעל החצר משבר ויוצא", ו בכדי יין ושמןו של זולת אדם ממלא את חצראםבתלמוד נאמר ש

 עמדו על כך שבעל החצר יכול היה לסדר את הכדים באופן 188בעלי התוספות. 187"משבר ונכנס

אף , לאמור". לא אטרחוהו לסדרן זה על זה"אלא ש, שיציאתו וכניסתו לא יחייבו את שבירתם

לא חייבו אותו לטרוח הרבה , שהיה יכול לפעול באופן בו לא יפגע במי שפגע בזכות החזקתו בחצר

   .לשם כך

                                                 

  .טג סימן "ק פ"ב, ם של שלמה י181

  . סימן תכא סעיף ו,שן משפט חו, שולחן ערוך182
 .1-156דיני נזיקין סעיף , אנגלרד'  לשונו של פרופ183
  .ם הלכות סנהדרין פרק ב הלכה יב" רמב184
   .סעיף א,  דסימן, פטשן מש חו, שולחן ערוך185

   .סעיף א,  דסימן, שן משפטחו, א"רמ 186

כותב שמותר לחבול בחברו רק אם לא יוכל להציל את עצמו בלי , קצו' בבא קמא סי, המובא במרדכי, ם"מהר, כמו כן

  . זה

ממנו כותב שאסור לחבול בחברו בהגנה עצמית אם אפשר להשתמט ,  סימן רח, פסקים וכתבים,תרומת הדשן, כמו כן

  .בדרך נחת

, מותר ללוי להכות את ראובן כדי להפרישו מאיסור, כותב שאם ראובן מכה את שמעון, יג, תכא, מ"חו, ע"שו, כמו כן

 .רק אם אין לו דרך אחרת למנוע זאת
  .הלכה ה, פרק ו, הלכות חובל ומזיק, ם" וכך פסק רמב.א"בבא קמא כח ע 187

 .)ה משבר"ד(א "בבא קמא כח ע, תוספות 188
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  .189אסור להשתמש בכוח נגד מי שפוגע בהן, הפגיעה בזכויות נעשתה בתום לב אםנראה ש

  מוש בכוח המינימלי הדרושיש. ח

הכהו הרבה "אם ות העושה כן לא יופטר מאחריאולם , ףוהגנה על הגשימוש בכוח מותר לצורך 

  .190"והצלתי יותר מכד

הן לגבי , דרישה זו נכונה הן לגבי מצב שבו הכאה אינה הכרחית לשם הגנה, 191ש"כפי שכותב הרא

אם היה יכול להציל עצמו בחבלה מועטת וחבל בו הרבה " :הכאה העולה בהיקפה על הנדרש

 ... אם לא שיכה את המכהואין יכול להצילוכן אם רואה אדם שישראל מכה את חבירו . ..חייב

  ".מותר להכות המכה

וההכאה שבהגנה אינה צריכה להיות בדיוק שווה להכאה , אבל אין מדקדקים בהגבלה זו

 חזר וזה ,לחי מכת בשני המתחיל הראשון הכה אם אבל: "192ל"כפי שכותב מהרש, שבתקיפה

 בקו עצמו להציל ערלש יכול דמי ...המותר לו שישלם נראה לי אין ,ראשו והפציע אותו והכה

 עליו יחזור שלא מתיירא היה וגם, יוסיף שלא, השערה כחוט לצמצם, ברוחו למשול, המידה

 עצמו להציל צריכין היו שלא לכל שידוע ,יתרים חבלים מכות יותר בו חבל"ורק אם , "עוד להכותו

  .הוא חייב, "בהם

גדל הנטל על הטוען להגנה , לב התוקף הוא תם אםנציין שהפוסקים העלו ש, בלי למצות נושא זה

  .193עצמית לטרוח לצמצום נזקי התוקף

  פגיעה בצד שלישי. ט

האם מותר למנוע הפסד ממוני או סכנה לגוף באמצעות פגיעה באדם שאינו אחראי לאותו הפסד 

 יש ,מי שיצא נחיל של דבורים מרשותו ושכן ברשות חבירו: " פוסק194ם"הרמב? ולאותה סכנה

אבל לא , תוך שדה חבירו עד שיטול את נחילו ואם הזיק משלם מה שהזיקלבעל הנחיל להלך ב

                                                 

 ,דלא אמרינן עביד איניש דינא לנפשיה רק כשבא חבירו להזיקו בכוונה ורצון: "כותב, סימן קסה, ת חוות יאיר"שו 189

 כשבהמות חבירו מזקת אותו בלי ה שאין כן מ,יכול לעמוד מנגד להציל ממונו ולהזיק חבירו בין בגופו בין בממונו

יש להתרות בבעליהם , ב שאם עיזים מזיקים" קמא כג עהוא מיישב בכך את האמור בבבא". ידיעתו ובלי רצון חבירו

הוא . הוא כותב שצריך התראה בפני עדים. ורק אחר כך מותר לשחוט אותם ולתת אותם לבעליהם, פעמיים או שלוש

כיון , אינו רשאי לשחוט אותה אפילו אחרי התראה, והיא מזיקה, כותב שאם זו תרנגולת שמיועדת לגדל ביצים

  . ן הרבה יותר משווייה לגדל ביציםששוויה כבשר קט

 . איש'  סי,חלק א, ט"בית המ"שו; יג, תכא, מ"חו, ע"שו 190
  .165 ציון הערה ליד ,לעיל; יג' סי, פרק ג, בבא קמא, ש"רא 191

הוא , אותוובכל זאת המשיך להכות , כותב שאם הצליח להיחלץ מהתוקף, כו סימן ג פרק קמא בבא שלמה של ים

 אינו אונס גמור שפוטר מחלק מתשלומי ,"צערו על נתפס אדם אין"שהרי , אונס ואף שזה קצת, חייב לשלם על כך

  .כיון שעשה זאת בכוונה, חבלה

 .ים של שלמה בבא קמא פרק ג סימן כו 192
  .הלכה ז, פרק ז, הלכות שכירות, אור שמח; אות ג, סימן ד, בבא קמא, חזון אישראה  193

 . הלכה ידם הלכות גזלה ואבדה פרק ו" רמב194
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הרי שהוא רשאי ללכת בתוך . "על מנת ליתן דמים] הענף שעליו נחים הדבורים[=יקוץ את הסוכה 

אבל אסור לו לקצוץ , אף שהליכה זו עלולה לגרום נזק, שדה חברו כדי למנוע את הפסד הדבורים

מפני , שעל קציצת הענף אי אפשר לפצות, סביר שההבדל הוא מ195המאירי. את הענף לשם כך

  ".הפסד עולמי"א היש

על מנת ,  פוסק שבעל הדבורים רשאי לקצוץ את הענף כדי להציל את הדבורים196ש"הרא, לעומתו

זכאי לדרוש מחברו שיש  חבית של דבש שנסדקה בעל: הוא נותן דוגמאות נוספות. לשלם על הנזק

על מנת שישלם לו את , דבשו בחביתאת מלא לואת היין שפוך ל ,)זול יותרשהוא  (לו חבית של יין

  .דמי היין

  . 197א מביא את שתי הדעות"הרמ

רשאי להזיק הראשון  , כך שאינו מביע התנגדות,אינו נוכח במקוםאם חברו  ,גם לדעה הראשונה

  .198שלם פיצוי לבעל הנכסים שניזוקועל מנת ל, ו כדי להציל עצמו מנזק גדול יותר חברלנכסי

  "הבא במחתרת"ו) 1י34סעיף (הגנת בית מגורים : עשר- פרק אחד

 שזכה לכינוי 1י34בסעיף , ח הוסיף המחוקק הגנה נוספת"לחוק העונשין משנת תשס 98בתיקון 

סעיף זה טומן בחובו שני חידושים מרכזיים ". הגנת בית המגורים"והיא הגנת , "חוק דרומי"

אשר נשקפת ממנו סכנה , האדם שמותר להדוף אינו בהכרח תוקף, ראשית. י34 סעיף לעומת

אלא כל אדם המתפרץ למקום כלשהו בניגוד , ו או רכושו של המתגונןגופ, חירותו, מוחשית לחייו

, טז34 הסייג הקבוע בסעיף במקוםהוא קובע ש, שנית. ובלבד שמטרתו היא ביצוע עבירה, לחוק

אשר המעשה לא היה סביר בנסיבות הענין לשם מניעת כ"סעיף ההגנה העצמית אינו חל ש

 אם תישלל ההגנה רק ,ים או המשק החקלאיכאשר מדובר בהגנת בית המגורהרי , "הפגיעה

  .199"בעליללא סביר "המעשה היה 

                                                 

  ). ה אמר המאירי"ד(א "בבא קמא קיד ע, מאירי 195

ואילו קיצוץ , והיא מותרת, ההליכה היא היזק דממילא: מציע הסבר אחר, ציון ט, א"ע קיד בבא קמא, בירור הלכה

 .והיא אסורה, הענף הוא גרימת נזק לכתחילה
 .סעיף יב, רעד, מ"המובא בטור חו, ש"רא 196
 .ציון ט, א" קיד עבבא קמא, בירור הלכהעיין , על דעתם של פוסקים נוספים בשאלה זו. א, רעד, מ"חו, א"רמ 197
אך בני ביתו , כשהבעלים אינו נמצא, ע דן בשימוש בחמור ללא הסכמת הבעלים"הסמ. ק יד"ס, שח' סי, ע"סמ 198

סעיף , שומרים,  ראה חוק לישראלע" הסמ על דברי.מתנגדים לשימוש בטענה שהבעלים מתכוון להשתמש בו בעצמו

  ).698' עמ (353במילואים להערה , )א(1

יש דעה , "גדולי המפרשים"בכינוי , )ה מה"ד(ב "ק קיד ע"ב, ובמאירי, ב"ק קיד ע"ב, המובא בספר ההשלמה, ד"לראב

כיון , )מנת לשלםעל (מותר להשתמש בממונו , אבל אם חברו נוכח, אסור להשתמש בממונו, אם חברו נעדר: הפוכה

האדם עצמו חייב במצוות : בספר ההשלמה ההבחנה מוסברת יותר". תנאי בית דין"שחברו מחויב לסייע לו מכוח 

אבל ממונו אינו , את רכושו כדי למנוע נזק גדול יותר) באופן זמני(ולכן אפשר לדרוש ממנו להקריב , השבת אבידה

 .שתמש בממונו כדי למנוע נזקאסור לה, ולכן אם אינו נמצא שם, חייב במצוות
  .753-752'  בעמ,3לעיל הערה , ראה גם רבין וואקי 199
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מי שמגלה גנב דין זה אומר ש. 200שבמשפט העברי" בא במחתרת"סעיף זה קיבל השראה מדין 

תר לבעל הבית ומ - יתכן שהפורץ ינסה לרצוח אותו אם יתנגד בכוח לגניבת נכסיויו, שפרץ לביתו

, אף על פי שאם בעל הבית לא יעמוד מול הפורץ. רודףנחשב כגנב שהמשום  ,להרוג את הגנב הפורץ

הגנב פרץ תוך ידיעה ו, בעל הבית ינסה למנוע מהגנב לגנוב, הרי מטבע הדברים, לא יאונה לו כל רע

  .חיים כנמצא בסכנתלכן בעל הבית נחשב . יתכן שיצטרך להרוג את בעל הביתיש

אלא אם הרגו בעל ,  אין לו דמים202הבא במחתרת בין ביום ובין בלילה ":201ם"רמבהסק וכך פ

בכל מיתה שיכולין , בין בחול בין בשבת, גוורשות יש לכל להר. הבית או שאר האדם פטורין

או גנב שנמצא בתוך גגו של אדם או בתוך , ואחד הבא במחתרת. ' אין לו דמים': שנאמר, להמיתו

לפי שדרך רוב הגנבים לבוא ?  ולמה נאמר מחתרת.בין ביום בין בלילה, חצרו או בתוך קרפיפו

לפי שחזקתו ? פ שבא על עסקי ממון"ומפני מה התירה תורה דמו של גנב אע. במחתרת בלילה

ונמצא זה הנכנס לבית חברו לגנוב כרודף אחר חבירו , 203שאם עמד בעל הבית לפניו ומנעו יהרגנו

  ." זכר בין נקבהבין, בין שהיה גדול בין שהיה קטן, ולפיכך ייהרג, להרגו

  :וזהלכה לאחדים יש חריגים 

על דעת  בא לא וא ולכל אדם אחר שה204"כשנתברר הדבר לבעל הבית"אסור להרוג את הפורץ ) א(

ם" הרמבכתב כך .להרוג
205

ואינו , היה הדבר ברור לבעל הבית שזה הגנב הבא עליו אינו הורגו: "

                                                 

בדיון , כ צבי הנדל"ח". והוא מבוסס אף על ההלכה  היהודית"נאמר , בדברי ההסבר להצעת החוק לדיון מוקדם 200

 26(ח "תשסה 'באדר א' כבדיון ביום , ם בן ששוןכ מנח"ח, )2007 בפברואר 14(ז "ו בשבט התשס"בהצעת החוק ביום כ

הזכירו את דין הבא במחתרת , )2008 ביוני 24(ח "א בסיוון תשס"כבדיון ביום , כ דוד רותם"וח, )2008בפברואר 

 .כבסיס להצעת החוק
 . ט-הלכות ז, ם הלכות גניבה פרק ט"רמב 201
 מפני , ביום אינו רשאי להרגווכותב ש, ם"על הרמבחולק בנקודה זו , חד הלכות גניבה פרק ט הלכה "השגת הראב 202

 ולעמוד רבואינו מתעכב לגנוב ממון , ומתכוון לחטוף חפצים ולברוח, חושב שבעל הבית אינו בביתובא ביום ששגנב 

על דעת א וב, לילה יודע שבעל הבית בביתשבא ב מפני שגנב , מותר להרוג את הגנב בלילהורק,  להרגו הביתבעלמול 

ודאי בובא ביום ש שגנב מפני , ביום אינו רשאי להרגוש, ק ו"תכה ס' ע סי"סמגם . את בעל הבית אם יעמוד נגדו הרוגל

על דעת שאם בא והוא , שיעזרו לבעל הבית יםיודע שביום יהיו רבהוא כי , אינו מתכוון לעמוד מול בעל הבית ולהורגו

 .יחטוף משהו ויימלט ,ב במקום"יראה שבעה
 : והאי מימר אמר,חזקה אין אדם מעמיד עצמו על ממונו: "א"סנהדרין עב עב,  כך את דברי רבאם מפרש"הרמב 203

אבן . שהחזקה היא שהגנב יהרוג את בעל הבית, "אי אזילנא קאי לאפאי ולא שביק לי ואי קאי לאפאי קטלינא ליה

אלא , אדם מעמיד עצמו על ממונוהחזקה אינה על כך שאין , מעיר שלפי פירושו, הלכה ט, הלכות גניבה פרק ט, האזל

עביד "שמדין , ההסבר הוא, ירושום על פי פ"נראה שלשיטת הרמב.  חזקה שהגנב יגיב בהריגה- על המשך דברי רבא 

שיהרגנו הגנב כדי היא חזקה ולכן , ניבה להשתמש בכוח נגד הגנב למנוע את הגבעל הביתמותר ל" איניש דינא לנפשיה

  . ולהתגבר על הכוח שיופעל נגד

 כך שהחזקה דברי רבאאת  ופירש, )ה ואי קאי"ד(א "סנהדרין עב ע, ן"חידושי הרו, א"סנהדרין עב ע, אולם יד רמה

,  את הגנב אם יגנובמתכוון להרוגוכוונתו לומר שחזקה שבעל הבית , היא על כך שאין אדם מעמיד עצמו על ממונו

שלפי זה בעל הבית הוא הרודף ולא ,  לכאורה קשה.הרגוהגנב יודע זאת ומתכוון להרוג את בעל הבית כדי שלא יי

יד רמה מסביר שהגנב נחשב הרודף כי הוא זה שיצר את המצב הזה בכניסתו ? ומדוע מותר לו להרוג את הגנב, הגנב

 .ובעל הבית לא עשה כלום, לבית
 ."היה הדבר ברור: " שבסמוךם"לשון הרמבזאת על פי . א"סנהדרין עב ע, מאירי על המשנה 204
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לפיכך אב הבא במחתרת על ... ואם הרגו הרי זה הורג נפש...  אסור להרגו,בא אלא על עסקי ממון

ט"המבי. "בא על אביו נהרגאבל הבן ה. שודאי שאינו הורגו, בנו אינו נהרג
206

 כותב שדינה של אם 

שכן בענייני ממון אב , שהיא באה להרגומפני שייתכן , על בנה שונה מדינו של אבשבאה במחתרת 

הבן נחשב ולכן , כיון שהוא יכול להרוויח ממלאכה אינו זקוק לממון הבן, מרחם על בנו יותר מאם

 . םנמצא בסכנת חייכ

הרי גם אם בעל , הבתיםבעלי רוב  בינו לבין אם הגנב פרץ לבית באזור שבו שוררים יחסי איבה

 גם אם. והוא רשאי להרוג את הגנב, נתון בסכנת חייםנחשב כהוא , קבוצה זונמנה על הבית אינו 

 לפני שייוודע לו מי והורגשהיה מנסה להרי ייתכן  ,הגנב לא היה הורגו אילו ידע מי הוא שברור

  .207 נתון בסכנת חיים הביתבעלכך ש, הוא

הקיפוהו בני אדם : "208ם"הרמבכך כותב . אסור להרוג את הפורץ, אם אנשים אחרים נוכחים) ב(

אם יש : "209גיד משנה המנמקמ". אינו נהרג, פ שעדיין הוא ברשות זה שבא עליו"אע, או עדים

שהרי הוא יודע , שלא יגנוב, ודאי יש לו דמים, עדים שראו הגנב שנכנס וגונב והוא רואה אותן

מותר , וב בכל זאתאם הוא ממשיך לגנ, לפי נימוק זה". שהעדים יחייבוהו תשלומין בבית דין

י"אבל רש. להורגו
210

 :גם אם הוא ממשיך בגניבתושלפיו אסור להרוג אותו ,  מנמק נימוק אחר

                                                                                                                                            

כותב באופן כללי שאם ידוע שהגנב לא , תכה סעיף א' חושן משפט סיא "רמ .הלכה י, ם הלכות גניבה פרק ט"רמב 205

 .אסור להורגו, יהרוג את בעל הבית גם אם יעמוד נגדו
   ").'ילדיהן בשלו רחמניות נשים ידי'ו' וכו 'בנים על אב כרחם' :לדבר וזכר ("שלט' סי, ט חלק א"ת המבי"שו 206

ואחד מהם הוא , ט מונה שם כמה הלכות שלגביהן אב נחשב קרוב לבנו ואומר שדין האם שונה"יש להעיר שהמביאבל 

משום , קנה, ובזה רבים חולקים עליו ואומרים שגם אם המזכה לבנה העובר; זכה, שאב המזכה מתנה לבנו העובר

, מתנה, ובחוק לישראל, אות יח, ה'  סי,מ"ו ח,ג" ח,יביע אומרת "שוהם מנויים ב(שיש לה קירבת דעת לבנה כמו האב 

  .ויש להניח שהם חולקים עליו גם לגבי מחתרת, ))א(1סעיף 

 . אות אב"רין עב עסנהד, עיין עיניים למשפטו
 .אות ד, ערך מחתרת, חלק א, אגודת אזוב 207
 . הלכה יא, הלכות גניבה פרק טם "רמב 208
 .שםם "על הרמבמגיד משנה  209
בפשטות כוונתו היא שהעדים התרו . דווקא אם התרו בו העדיםהאיסור להורגו אמור ,  לדבריו.ב, שמות כב, י"רש 210

יודע אני "בל את ההתראה ואמר יאם קאבל הרי  .שלכן יש להניח שהגנב לא יהרוג כדי שלא ימיתוהו בבית דין, בגנב

 ברור שהוא מתכוון להרוג ,)ה זו" ד,ב" סנהדרין עב ע,י"רש" (ועל מנת כן אני עושה שאם תעמוד לנגדי אהרוג אותך

מי שהתרו  ששסובר,  יהודהבי יוסי ברבירי ייתכנו רק לפי "דברי רש ?ומדוע אסור לבעל הבית להורגו, את בעל הבית

ומדובר שהתרו בו ולא , )ה ההוא" ד,ב"סנהדרין עב ע, י"רשכמבואר ב(גם ללא קבלת ההתראה בו חייב מיתת בית דין 

והתראה זו נחוצה כדי לחייב , בבעל הביתי מתכוון שהעדים התרו "אפשרות אחרת היא שרש. קיבל עליו את התראה

אלא עצם הימצאות העדים תביא לכך , אבל אין צורך בהתראה בגנב, את בעל הבית מיתת בית דין אם יהרוג את הגנב

, ל"אין מקום לקושי הנ,  זולפי אפשרות. ולכן אסור לבעל הבית להורגו כיון שאין נשקפת לו סכנה, שהגנב לא יהרוג

  .כמובן

צריך , "אין לו דמים"שמותר לבעל הבית להרוג את הגנב ו, הרי גם במקרה היסודי, י"מקשה על רש, שמות שם, ן"רמב

ואם ; שאם לא כן פשוט שבעל הבית אינו חייב מיתה על הריגת הגנב, לומר שמדובר שהעדים התרו בבעל הבית

וגור , שמות שם, א מזרחי"ועיין ר. אין שום מצב שיהיה מותר להרוג את הגנב, הימצאות עדים מסירה את הסכנה

כאפשרות (מסירה את הסכנה , בגנבשרק התראת העדים , אפשר לתרץ. שמיישבים את הקושיה, שמות שם, אריה
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 אין הגנב הזה בא על עסקי נפשות ולא יהרוג ,שמאחר שיש רואים לו... אם התרו בו שלא יהרגהו"

יהיו עוזרים הרבה לזה הנגנב "אם ברור מנסיבות הפריצה שהגנב יודע ש, כמו כן. "ןאת בעל הממו

לא בא " שכן יש להניח שהגנב, מפני שאין סכנה לבעל הבית, אסור להורגו, "כשיעמוד עליו להרגו

"ויצא ]שתמטי[=שישמיט ,  אם יראה שיהיה בעל הבית במקום שגונב]-על דעת ש[אלא 
211

.  

מפני שהמאמץ שעשה מוכיח , מותר להורגו, נכנס דרך מחתרתרק אם הגנב , 212הטור דעתל) ג(

סביר י שמפנ, אסור להורגו ,בקלותנכנס אם הוא אבל , את בעל הביתשהוא בא על דעת להרוג 

כותב שהחזקה , לעומתם, ם"הרמב.  הוא יברח,להניח שכוונתו היא שאם יגלה אותו בעל הבית

אחד הבא במחתרת או גנב שנמצא בתוך גגו של אדם : "אחר לרשות  בקלותכנסנקיימת גם במי ש

 .213"או בתוך חצרו או בתוך קרפיפו

מפני שאין , אסור להורגו, כגון גינה או שדה, שבעליו אינו נמצא בו בדרך כללגנב שחדר למקום ) ד(

יחיאל ' רדעת ל. 214"חזקתו שבא על הממון בלבד" אלא, סיבה להניח שהתכוון להרוג את הבעלים

משום , אין חזקה שהגנב מתכוון להרוג אותו, גם אם באותו מקום מצוי שומר, 215מיכל רבינוביץ

ואילו לגבי , כאמור לעיל, חזקה זו מבוססת על ההנחה שבעל הבית יתנגד בכוח לגניבת ממונוש

  . 216תשימסור את נפשו על ממונו של בעל הביסיבה להניח אין שומר 

הגנב שגנב " אך ;בביתו לשם ביצוע הגנבהנמצא בעל הבית נתון בסכנת חיים כל עוד הפורץ ) ה(

"יש לו דמים, הואיל ופנה עורף ואינו רודף,  ומצאו יוצא מן המחתרת,או שלא גנב, ויצא
217

. 

                                                                                                                                            

 כן שאם לא(והדין שמותר לבעל הבית להרוג את הגנב הוא באופן שיש עדים שהתרו בבעל הבית , )הראשונה לעיל

 .שאז עדיין יש סכנה, ולא התרו בגנב, )כאמור, פשוט שאין לחייבו מיתת בית דין
, ם"ואף שהרמב .202 כאמור בהערה ,סר להרוג גנב הפורץ לבית ביוםואע "הסמ, מטעם זה. ק ו"תכה ס' סיע "סמ 211

 ,  על העקרון שבטקסטחולקאינו ם " נראה שהרמב,ביוםלהרוג גנב הפורץ לבית  מתיר ,הלכות גניבה פרק ט הלכה ז

 .כך שבעל הבית נתון בסכנה, עלול לחשוב שיוכל להתגבר על בית הבית ולהורגורץ ביום ופשגנב גם שאלא שהוא סבור 

 .על מקרה נוסף שבו מניחים שהגנב לא מתכוון להרוג, יבה הלכ, ם הלכות גניבה פרק ט"ועיין רמב
  .סעיף ח, תכה'  סיחושן משפטטור  212

מפני , מותר להורגו אף בלי התראה, אם הוא חתר: עושה הבחנה זו, )ה זו היא התראתו"ד(ב "סנהדרין עב ע, י"רשגם 

ייתכן שהוא בא על דעת שאם , אבל אם הוא נכנס דרך הפתח בקלות, שהמאמץ שעשה מוכיח שהוא בא על דעת להרוג

הטור לא הזכיר שאם קיבל התראה מותר . התרו בו וקיבל את ההתראהומותר להורגו רק אם , יברח, בעל הבית יתנגד

, אלא שלא הזכיר זאת מפני שגנב כזה אינו שונה מכל אדם, אבל נראה שהוא יסכים לכך למעשה, להורגו בבכל מקרה

 .שמותר להורגו מדין רודף, "אם תעמוד כנגדי אהרוג אותך"שאומר 
ם מה שמשמע לכאורה "המיישב לדעת הרמב, ין מגיד משנה שםועי. הלכה ח, ם הלכות גניבה פרק ט"רמב 213

  . י"מהסוגיה כדעת רש

 .סעיף טז, שנח'  סיחושן משפט, ערוך השולחןהמחלוקת מובאת ב
 . הלכה יב,ם הלכות גניבה פרק ט"רמב 214
 .ה עוד"ד, ג"מ דף קא ע' סי, חלק ב, אפיקי ים 215
 .ב"מ צג ע"בשהוא מוכיח נקודה זו מ, עיין שם 216
  . הלכה יא,ם שם הלכות גניבה פרק ט"מבר 217

מותר להרוג את הגנב גם לאחר , ח"ח ה"המובאים בירושלמי סנהדרין פ, שמעון בן יוצאי ורב הונא' יש לציין שלדעת ר

 .ואז הגנב יהרוג אותו, מפני שגם אז חזקה שבעל הבית ירדוף אחריו כדי לקחת את ממונו, שיצא
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סכנת חיים כל עוד נחשב כנמצא בבעל הבית ,  אם הפורץ מחזיק ברכושו של בעל הבית,כלומר

גם כשהפורץ , סכנהב נחשב שאינובעל הבית ,  הפורץ לא הצליח לגנובואילו אם; הגנב בביתו

ד"דעת הראבאבל ל. 218משעה שהפורץ פונה לצאת את הבית, ובבית
219

גם אם לא גנב דבר והוא  ,

ורק אם הוא בורח , שמא הגנב עוד יחפש מה לגנוב, נמצא בסכנה נחשב כבעל הבית, פונה לצאת

  .כבר אין סכנה לבעל הבית, לכיוון החוץ

  סיכום: עשר-פרק שנים

החוק פוטר מאחריות פלילית מי שעשה מעשה שהיה דרוש כדי למנוע סכנה שהיה נשקפת לו או 

  . לזולתו

אחרי אדם אחר במטרה להורגו או לבצע בו " רודף"המשפט העברי מתיר ואף מחייב להרוג מי ש

  .אים וחייבים לעשות כןהן הנרדף עצמו הן אדם אחר רש. גילוי עריות

  :הן החוק והן המשפט העברי מתנים את זכות ההגנה העצמית בתנאים מסוימים

  .מותר לפגוע בתוקף, אינה כדיןרק אם מעשה התקיפה 

, ראובן התוקף את שמעון, לפי המשפט העברי.  של פגיעהסכנה מוחשיתההגנה מותרת רק אם יש 

, קיפה יביא למותו של שמעון מבחינת כוחו הפיזיויש אומדנא שהוא מתכוון להרוג ושמעשה הת

  .מותר להרוג אותו

מלבד הפגיעה  דרך אחרת למניעת עושה ליתהיה שלא -" נחיצות איכותית"ההגנה מותנית ב

כדי ,  לפני הריגתו הרודףחובה להזהיר אתהמשפט העברי מטיל , משום כך. שעשהפעולה ה

  . רגוויהיה צורך לה כך שלא ,לו אפשרות לחזור בו מכוונתושתהיה 

 כגון שיתן לו סכום ,אם לא ייכנע לתביעותיורגו ולהומאיים  שמעון רודף אחרי ראובן אבל אם

  .אם ייכנע לתביעות אלו תוסר מעליו הסכנהף שאמותר להורגו  ,כסף

אם אפשר למנוע את הסכנה בכוח , רבכוח  אין היתר לשימוש ב-" נחיצות כמותית"נדרשת גם 

באחד המשפט העברי אוסר להרוג רודף אם אפשר למנוע את הסכנה על ידי פציעתו , על כן. פחות

יכול להציל את הנרדף בלי ושמעון , יכול להציל את הנרדף רק בהריגת הרודףאם ראובן . מאבריו

  . להרוג את הרודףאסור לראובן ,בלי לסכן את הנרדףואפשר להמתין לשמעון  ,להרוג את הרודף

הנרדף אבל אם . אינו זכאי להגנה עצמית מפני התקיפה לתקיפה  הפסולהבהתנהגותוהביא מי ש

עדיין הוא רשאי להרוג את , שאינה פסולה,  בהתנהגות רגילהיצר את התנאים שגרמו לתקיפה

  .הרודף

                                                 

, מעשה רוקח; ]בדקתי [ט הלכה יא"אבן האזל הלכות גנבה פ; הלכה יא,  טפרק, הלכות גניבה, מרכבת המשנה 218

 .]בדקתי [פרק ט הלכה יא, הלכות גניבה
 .כפי שהוסבר באבן האזל שם, הלכה יא, הלכות גנבה פרק ט, ד"ראבהשגות ה 219
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  ופרופורציוניתסבירההפטור מאחריות בפעולה שנעשית לשם הגנה עצמית חל רק אם הייתה 

ורך בפרופורציה בין אישיותו של מי שנהרג לבין זו של מי שהיה אולם אין צ. לשם מניעת הפגיעה

  .בסכנת הריגה

כדי להדוף את  באופן מיידירגע שהוא דרוש המעשה ההתגוננות רק ממותר לבצע את , לפי החוק

 אך התקיפה ,שחייו אינם נתונים בסכנה מיידיתגם מי , לפי המשפט העברי, לעומת זאת. התקיפה

עומד בסכנת חיים אם במצב שאליו ייכנס כהוא נחשב  - הוא עלול להסתכןתכניס אותו למצב בו 

  .רבים הם הסיכויים שימות, כתוצאה מהתקיפה

מותר ובנסיבות רגילות ,  לפגועבלי כוונהאבל הוא עושה זאת , מי שמעשהו מסכן אדם אחר

  .דוגמה לכך היא תינוק שבלידתו מסכן את אמו. אסור להרוג אותו, לעשותו

ם וגרעומד ל גם אם התוקף יהםב להציל את עצמו או את זולתו מתקיפה שמסכנת את חיאדם חיי

סוג מיוחד של רודף . "גרמא רחוקה"ו בזולתהגורם למותו של  אין בכלל זה. בעקיפיןלמוות רק 

כיוון " רודף"כהוא נחשב . יםנכר של יהודי לאנסים ן או ממוף מי שמוסר גו-" רוֹ מס"הוא בעקיפין 

  .רות המס אגוחובה להרולכן , לולים להרוג את הנמסרשהנכרים ע

  .שוטה וקטן, חרשכגון , דין רודף חל גם אם הרודף אינו בר עונשין

 מותר -כדי למנוע סכנה , 'סכסוך'אדם תמים שאינו צד ל,  באינטרס של צד שלישייעהלפגאשר 

אבל אסור , כדי להציל את נפשו או את נפש זולתו בגופו לחבולשל הצד השלישי ו ולנכסילהזיק 

אבל אם אדם , עליו לשלם, אם הנרדף עצמו פגע בנכסים או חבל בגוף. אפילו בעקיפין,  אותולהרוג

  .לא יימנעו מהצלהאנשים כדי ש, תיקנו חכמים שהוא פטור מלשלם, זר עשה כן

  .כל זאת אם הסכנה היתה של סכנת חיים או של גילוי עריות

סכנה לרכוש או לפציעת כגון ,  ההגנה העצמית מוקנית גם כלפי סכנה שהיא פחותה מאלהזכות

  .אלא שתנאי ההגנה שונים במעט. גופנית

 גם אם הוא אינו מופקד על חריםאתיהם של ולהגן על זכויאף כדי להשתמש בכוח מותר לאדם 

  .הגנתן

אינו טוען  אלא אם אותו אדם , מיד המוחזק בולהוציא ממון לאדם מניעת סכנה זו אינה מתירה

  .שיש לו זכות להחזיק בו

אלא אם , חייב לשלם על הנזק, מותרתפגיעה והתברר שהפגיעה היתה הפעיל כוח כדי למנוע מי ש

  .והוא לא ידע שהפגיעה מוצדקת, בקרובוכן פעל מניעת פגיעה פיזית 

 אחרת דרךגם אם אין ) ותשאין בה סכנת נפש(פגיעה בממון או בגוף  למנוע כדי אדם להרוגאסור 

  .פגיעהלמנוע את ה

  . ותוכחהדיבורהפעלת כוח מותרת רק לאחר שנכשל נסיון למנוע את הפגיעה על ידי 
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אבל אינו חייב , וי להגנת זכויותדרך אחרתהעושה דין לעצמו רשאי להשתמש בכוח רק אם אין לו 

  .רחה רבהואינו חייב לנקוט בפעולה דורשת טי, להמתין עד לתביעה בית דין

  .  הדרושה כדי למנוע את הסכנההמינימליתבמידה הפעלת כוח מותרת רק 

ובלבד שמטרתו היא ביצוע , אדם המתפרץ למקום כלשהו בניגוד לחוקהחוק מתיר להדוף בכוח 

אבל הפטור מאחריות פלילית אינו חל על . וזאת גם אם אין נשקפת ממנו סכנה מוחשית, עבירה

המשפט העברי מתיר להרוג גנב הפורץ , בדומה. לשם הדיפת הפורץ בעליל סביר שאינומעשה 

. מתוך הנחה שהגנב מתכוון להרוג את בעל הבית אם יעמוד נגדו, "הבא במחתרת", לביתו של אדם

או במקום שאנשים אחרים ; אבל אסור להורגו אם ברור מתוך אופיו שאינו מתכוון להרוג

שבעליו אינו מקום או ב; שיעזרו לבעל הבית נגדואו שברור שהגנב יודע שיש אנשים ; נוכחים

  .או אחרי שכבר יצא מהבית; כגון גינה או שדה, נמצא בו בדרך כלל


