
 

 

 SOURCES ON SELF DEFENSE 
 

By Rabbi Dr. Nachum Amsel 
 

These sources are from the book, “The Encyclopedia of Jewish Values” published by Urim, or the 
upcoming books, “The Encyclopedia of Jewish Values: Man to Man” or “The Encyclopedia of Jewish 

Values: Man to God” to be published in the future. 
 

                                               
 .סנהדרין לז) 1

מישראל מעלה עליו הכתוב כאילו איבד עולם מלא לפיכך נברא אדם יחידי ללמדך שכל המאבד נפש אחת 
 וכל המקיים נפש אחת מישראל מעלה עליו הכתוב כאילו קיים עולם מלא

 
 .סנהדרין עד) 2

ואמר ליה אמר לי מרי דוראי זיל קטליה לפלניא ואי לא קטלינא לך אמר ליה לקטלוך ולא תיקטול מי יימר 
 מק טפידדמא דידך סומק טפי דילמא דמא דהוא גברא סו

 
 א:שמות כב) 3

 :ָּדִמים לוֹ  ֵאין ָוֵמת ְוֻהָּכה ַהַּגָּנב ִיָּמֵצא ַּבַּמְחֶּתֶרת-ִאם
 
 .סנהדרין עב) 4

אמר רבא מאי טעמא דמחתרת חזקה אין אדם מעמיד עצמו על ממונו והאי מימר אמר אי אזילנא קאי 
 להורגך השכם להורגולאפאי ולא שביק לי ואי קאי לאפאי קטילנא ליה והתורה אמרה אם בא 

 
 מצות לא תעשה רצב, ספר המצות, ם"רמב) 5

שהזהירנו מהרוג מחוייבי מיתה כשנראה שכבר עשה חטא שנתחייב עליו הריגה קודם הגיעו לבית דין אבל 
ואפילו היה בית דין הגדול הם שראוהו הורג והם כלם ... נביאהו לבית דין בהכרח ונעיד עליו בעדים לפניהם

 .העדות אצל בית דין אחר ואחר ידינוהועדים תבא 
 
 יג-'י,ח:במדבר כה) 6

ָרֵאל ֶאל-ַוָּיֹבא ַאַחר ִאיׁש ָרֵאל ְוֶאת-ַהֻּקָּבה ַוִּיְדֹקר ֶאת-ִיֹשְ ֳקָבָתּה ַוֵּתָעַצר ַהַּמֵּגָפה -ָהִאָּׁשה ֶאל-ְׁשֵניֶהם ֵאת ִאיׁש ִיֹשְ
ָרֵאל  : ֵמַעל ְּבֵני ִיֹשְ

ָרֵאל ְּבַקְנאֹו ֶאת-ֲחָמִתי ֵמַעל ְּבֵני-ַאֲהֹרן ַהֹּכֵהן ֵהִׁשיב ֶאת-ֶאְלָעָזר ֶּבן-ִּפיְנָחס ֶּבן :ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר-ֶאל 'דַוְיַדֵּבר  -ִיֹשְ
ָרֵאל ְּבִקְנָאִתי-יְּבנֵ -ִכִּליִתי ֶאת-ִקְנָאִתי ְּבתֹוָכם ְו�א ְיָתה ּלֹו ּוְלַזְרעֹו ְוהָ  :ְּבִריִתי ָׁשלֹום-לֹו ֶאת ָלֵכן ֱאֹמר ִהְנִני ֹנֵתן: ִיֹשְ

ָרֵאל-ַאֲחָריו ְּבִרית ְּכֻהַּנת עֹוָלם ַּתַחת ֲאֶׁשר ִקֵּנא ֵלא�ָהיו ַוְיַכֵּפר ַעל  :ְּבֵני ִיֹשְ
 
 ט-ו:במדבר כה) 7

ָרֵאל ָּבא ַוַּיְקֵרב ֶאל ָרֵאל ְוֵהּמָ -ת ְּבֵניֲעדַ -ַהִּמְדָיִנית ְלֵעיֵני ֹמֶׁשה ּוְלֵעיֵני ָּכל-ֶאָחיו ֶאת-ְוִהֵּנה ִאיׁש ִמְּבֵני ִיֹשְ ה ֹבִכים ִיֹשְ
-ַוָּיֹבא ַאַחר ִאיׁש :ה ַוִּיַּקח ֹרַמח ְּבָידוֹ ַאֲהֹרן ַהֹּכֵהן ַוָּיָקם ִמּתֹו� ָהֵעדָ -ֶאְלָעָזר ֶּבן-ַוַּיְרא ִּפיְנָחס ֶּבן: ֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד

ָרֵאל ֶאל ָרֵאל-ַהֻּקָּבה ַוִּיְדֹקר ֶאת-ִיֹשְ ָרֵאלֳקָבָתּה ַוֵּתָעַצר ַהַּמּגֵ -ָהִאָּׁשה ֶאל-ְוֶאת ְׁשֵניֶהם ֵאת ִאיׁש ִיֹשְ  :ָפה ֵמַעל ְּבֵני ִיֹשְ
ִרים ָאֶלף  :ַוִּיְהיּו ַהֵּמִתים ַּבַּמֵּגָפה ַאְרָּבָעה ְוֶעֹשְ

 
 :סנהדרין מח, תלמוד ירושלמי) 8

ר יודה בר פזי ביקשו לנדותו אילולי שקפצה עליו רוח הקודש ואמרה והיתה לו "פינחס שלא ברצון חכמים א
 . ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם וגומר

 
 א:ג ויורה דעה קנח:אורח חיים שכט, שולחן ערוך) 9

בו כמה  פ שיש"מי שנפלה עליו מפולת ספק חי ספק מת ספק הוא שם ספק אינו שם מפקחין עליו אע
 : ספיקות



 

 

אבל ישראל בעל עבירות שאינו עומד ברשעו תמיד אלא עושה עבירות להנאת עצמו כגון אוכל נבלות לתיאבון 
 : מצוה להצילו ואסור לעמוד על דמו

 
 :סנהדרין עא) 10

 נגמר דינו גברא קטילא הוא
 

 א:י על שמות כב"פירוש רש) 11
 וזה, להרגו השכם להרגך בא אם, תורה למדתך כאן. מעיקרו כמת הוא הרי, רציחה זו אין - דמים לו אין

על מנת כן , לפיכך, ו ורואה שנוטלין ממונו בפניו ושותקעצמ מעמיד אדם שאין הוא יודע שהרי, בא להרגך
 .):סנהדרין עב(יהרגנו , שאם יעמוד בעל הממון כנגדו, בא

 
 יב-יא:דברים כה) 12
ְוֶהֱחִזיָקה  ִאיָׁשּה ִמַּיד ַמֵּכהּו ְוָׁשְלָחה ָיָדּה-ִאיׁש ְוָאִחיו ְוָקְרָבה ֵאֶׁשת ָהֶאָחד ְלַהִּציל ֶאתִיָּנצּו ֲאָנִׁשים ַיְחָּדו -ִּכי

 :ַּכָּפּה �א ָתחֹוס ֵעיֶנ�-ְוַקֹּצָתה ֶאת :ִּבְמֻבָׁשיו
 

 מצוה תר, ספר החינוך) 13
שאנו מצווים להרוג הרודף אם לא נוכל שנצטוינו להציל הנרדף מיד מי שירדפהו להרגו ואפילו בנפש כלומר 

 .להציל הנרדף אלא אם בן נהרג הרודף על זה נאמר וקצותה את כפה לא תחוס עניך
 

 יח-טז:במדבר כה) 14
ִנְּכלּו ָלֶכם -ֹצֲרִרים ֵהם ָלֶכם ְּבִנְכֵליֶהם ֲאֶׁשר-ִּכי  ְדָיִנים ְוִהִּכיֶתם אֹוָתםַהִּמ -ָצרֹור ֶאת :ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר-ֶאל 'דַוְיַדֵּבר 

יא ִמְדָין ֲאֹחָתם ַהֻּמָּכה ְביֹום-ְּדַבר ָּכְזִּבי ַבת-ְּדַבר ְּפעֹור ְוַעל-ַעל  :ְּדַבר ְּפעֹור-ַהַּמֵּגָפה ַעל-ְנֹשִ
 

 :פירוש המאירי לסנהדרין עב) 15
פירשוה במדרש . והיכן אמרה. להרגך השכם להרגוומעתה הרי הוא כבא להרגו והתורה אמרה הבא ... 

ומעתה צרו להם . להצר לכם מתמידיםל "ולשון צוררים ר. תנחומא מצרור את המדינים כי צוררים הם לכם
 .אחר שדעתם להצר לכם

 
 פנחס ג, מדרש תנחומא) 16

 להרגך השכם להרגול אם בא "למה כי צוררים הם לכם מכאן ארז' צרור את המדינים וגו' וגו' וידבר ה
 

 ט-ח:בראשית לב) 17
-ַוֹּיאֶמר ִאם :ַמִּלים ִלְׁשֵני ַמֲחנֹותַהָּבָקר ְוַהּגְ -ַהֹּצאן ְוֶאת-ִאּתֹו ְוֶאת-ָהָעם ֲאֶׁשר-ַוִּייָרא ַיֲעֹקב ְמֹאד ַוֵּיֶצר לֹו ַוַּיַחץ ֶאת

ו ֶאל  :ַהַּמֲחֶנה ָהַאַחת ְוִהָּכהּו ְוָהָיה ַהַּמֲחֶנה ַהִּנְׁשָאר ִלְפֵליָטה-ָיבֹוא ֵעֹשָ
 

 ט-ח:י על בראשית לב"פירוש רש) 18
 : ויצר לו אם יהרוג הוא את אחרים) ר ותנחומא"ב(ויירא שמא יהרג  - ויירא ויצר

 
 .סנהדרין עב) 19

 השכם להורגווהתורה אמרה אם בא להורגך 
 

 .סנהדרין עג) 20
תנו רבנן מניין לרודף אחר חבירו להרגו שניתן להצילו בנפשו תלמוד לומר לא תעמוד על דם רעך והא להכי 
הוא דאתא האי מיבעי ליה לכדתניא מניין לרואה את חבירו שהוא טובע בנהר או חיה גוררתו או לסטין באין 

 תעמוד על דם רעךעליו שהוא חייב להצילו תלמוד לומר לא 
 

 טז:ויקרא יט) 21
 :'דַּדם ֵרֶע� ֲאִני -ֵתֵל� ָרִכיל ְּבַעֶּמי� �א ַתֲעֹמד ַעל-�א

 
 ב:שמות כב) 22

 : ֵאין לֹו ְוִנְמַּכר ִּבְגֵנָבתוֹ -ָזְרָחה ַהֶּׁשֶמׁש ָעָליו ָּדִמים לֹו ַׁשֵּלם ְיַׁשֵּלם ִאם-ִאם



 

 

 .סנהדרין עב) 23
זרחה השמש עליו וכי השמש עליו בלבד זרחה אלא אם ברור לך הדבר כשמש שאין תנו רבנן אין לו דמים אם 

 לו שלום עמך הרגהו ואם לאו אל תהרגהו
 

 משפטים יג, מכילתא) 24
בעולם שלום וכי השמש עליו בלבד זרחה והלא על כל העולם כלו זרחה אלא מה שמש . אם זרחה השמש עליו

 .והרי זה חייב
 

 .סנהדרין עד) 25
אמר ביכול להציל באחד מאבריו ורבי יונתן בן שאול היא דתניא רבי יונתן בן שאול אומר רודף שהיה אביי 

 רודף אחר חבירו להורגו ויכול להצילו באחד מאבריו ולא הציל נהרג עליו
 

 נזיקין יג, משפטים, מכילתא) 26
 היה דוחה את הספק מכאן אתה דן על פקוח נפש ששפיכות דמים שמטמאה את הארץ ומסלקת את השכינה 

 
 יג:הלכות רוצח א, ם"רמב) 27

כל היכול להציל באבר מאיבריו ולא טרח בכך אלא הציל בנפשו של רודף והרגו הרי זה שופך דמים וחייב 
 מיתה אבל אין בית דין ממיתין אותו

 
 ה:תוספתא סנהדרין יא) 28

ע אחד מאבריו אם אין יכול לעמוד בו הרודף אחר חבירו מצילין אותו בנפשו כיצד מצילין אותו בנפשו קוט
 מקדים והורגו 

 
" צורך"שפיכות דמים מתוך " בן זמרה' אליהו צ,  )תשלז-תשלו(ד -גכרך , שנתון משפט העברי) 29

 152-117דפים , " ,)על התאמת אמצעי ההצלה ומאזן הדמים(במשפט העברי ובמשפט ישראלי 
 

 .סנהדרין עב) 30
תניא אידך מחתרת אין לי אלא מחתרת גגו חצירו וקרפיפו מנין תלמוד לומר ימצא הגנב מכל מקום אם כן 
מה תלמוד לומר מחתרת מחתרתו זו היא התראתו אמר רב הונא קטן הרודף ניתן להצילו בנפשו קסבר רודף 

 אינו צריך התראה 
 

 "זו היא התראתו"ה "ד, .י על סנהדרין עב"פירוש רש) 31
דכיון דטרח ומסר נפשיה לחתור אדעתא דהכי , שאין צריך התראה אחרת אלא הורגו מיד -זו היא התראתו 

ואמרה תורה כיון דרודף הוא אין צריך התראה אלא מצילין אותו , דאי קאי לאפאי קטילנא ליה, אתא
, באפך וקטילנא לךאבל נכנס לחצרו וגגו דרך הפתח אינו הורגו עד שיתרו בו בעדים חזי דקאימנא , בנפשו

אבל בלא , ועל מנת כן אני עושה שאם תעמוד לנגדי אהרוג אותך, וזה יקבל עליו התראה ויאמר יודע אני
דדילמא לאו אדעתא דנפשות קא אתי אלא דאשכח פתחא להדיא ועל אדעתא דאי קאי באפאי , התראה לא

 : ליפוק
 

 ז:הלכות רוצח א, ם"רמב) 32
 פ שלא קיבל עליו התראה כיון שעדיין הוא רודף הרי זה נהרג"רודף אחריו אעכיצד אם הזהירוהו והרי הוא 

 
 א:חושן משפט תכה, שולחן ערוך) 33

אפילו היה הרודף קטן הרי כל ישראל מצויים , והרי הוא רודף אחריו והזהירוהוהרודף אחר חבירו להרגו 
הרי אלו הורגים , ואם אינם יכולים לכוין ולא להצילו אלא אם כן יהרגו לרודף, להצילו באבר מאברי הרודף

 . פ שעדיין לא הרג"אותו אע
 

 מצוה תר, מנחת חינוך) 34
אבל הנרדף , חר שבא להציל צריך להתרות לרודףדוקא א... ש דלכחתחלה צריך להתרות להרודף"והנה מ 

 צ להתרות בו כלל"עצמו א
 



 

 

 
 א:יורה דעה קנז, שולחן ערוך) 35

כל העבירות שבתורה חוץ מעבודת כוכבים וגלוי עריות ושפיכות דמים אם אומרים לו לאדם שיעבור עליהם 
 .או יהרג אם הןא בצנעה יעבר ואל יהרג

 
 ג,א:יא ושכט-'י:שכחאורח חיים , שולחן ערוך) 36

פ שהוא על הבשר מבחוץ מחללין עליו את השבת ואם רופא "כל חולי שהרופאים אומרים שהוא סכנה אע 'י
 צ מחללין"אחד אומר צריך ורופא אחד אומר א

חולה שיש בו סכנה שאמדוהו ביום שבת שצריך לעשות לו רפואה ידועה שיש בה מלאכת חילול שבת  יא
פ "ם נמתין עד הלילה ונמצא שלא לחלל עליו אלא שבת אחת אלא יעשו מיד אעשמונה ימים אין אומרי

 :ח"רע' ל סי"שמחללין עליו שתי שבתות ולכבות הנר בשביל שיישן ע
ז משובח אפילו נפלה דליקה בחצר אחרת וירא שתעבור לחצר זו ויבא "כל פקוח נפש דוחה שבת והזריז ה א

 : לידי סכנה מכבין כדי שלא תעבור
פ שיש בו כמה "מי שנפלה עליו מפולת ספק חי ספק מת ספק הוא שם ספק אינו שם מפקחין עליו אע ג

 :ספיקות
  

 .פסחים ב) 37
לאור יקום רוצח יקטל עני ואביון ובלילה יהי כגנב הא מדקאמר ובלילה יהי כגנב אלמא אור יממא הוא 

הוא וניתן להצילו בנפשו ואי מספקא התם הכי קאמר אי פשיטא לך מילתא כנהורא דאנפשות קאתי רוצח 
 לך מילתא כליליא יהי בעיניך כגנב ולא ניתן להצילו בנפשו

 
  .סנהדרין עב) 38

אמר רבא מאי טעמא דמחתרת חזקה אין אדם מעמיד עצמו על ממונו והאי מימר אמר אי אזילנא קאי 
 ך השכם להורגולאפאי ולא שביק לי ואי קאי לאפאי קטילנא ליה והתורה אמרה אם בא להורג
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