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 אגרת לפתיחת הגמרתון

 

 הורים יקרים!

 אני שמח לשתף ולעדכן על יוזמה ברוכה ומעצימה שתתקיים בשבוע הבא בישיבתנו.

יהיה מוקדש ללימוד בחלקו הגדול גמרא. השבוע שפירושו מרתון בלימוד ה -נקיים "גמרתון" בשבוע הבא 

י ובחבורות, משמר לתוך מחזרות על מה שלמדנו מתחילת השנה, חידונים, בחנים, לימוד עצ ויכלולגמרא, 

 . ועוד ועוד חידון מסכםהלילה, 

 אנחנו שמים בשבוע הבא את הגמרא במרכז סדר היום שלנו.

לשבוע זה אנו מתכוננים כבר זמן רב בחשיבה כיצד לבנות אותו נכון, ומקווים שהוא יהיה מוצלח כפי 

תינו והעבודה שקדמה לו. מדובר בתחרות בין שכבות עם פרס שווה בסופו לשכבה המנצחת, דרכים פיויצ

 לצבור ניקוד, הלוקחים בחשבון גם עמל וגם ידע.  ותרב

 נשתדל להמתיק את הלימוד בדרכים שונות ומגוונות, שיהיה הלימוד ערב לפינו. 

ש, מתוך מוכנות לגיוס המערכת של הישיבה אנו רואים בכך מסר ערכי ברור, של שימת לימוד תורה ברא

 לטובת רעיון חשוב זה.

 כפתיח לשבוע מיוחד זה ראינו לנכון לשתף אתכם הורים יקרים בטעימה נפלאה של לימוד תורה.

. משותףמשפחתי ולפתוח את הגמרתון בלימוד עסוק בשולחן השבת בשאלה בסיום האגרת ל תם מוזמניםא

בחרנו לעסוק בסוגיא מרתקת שיכולה לעניין את כולם מצורף דף לימוד להעשרה בנושא זה.  –למעוניינים 

 והיא מוגשת לכם בשפה השווה לכל נפש. 

ל הלימוד המשותף כל תלמיד שישלח למחנכו במוצ"ש הודעה ע - כחלק "מהחימום" לקראת הגמרתון

 !נק' 5יזכה את המחזור בבונוס של  –בשולחן השבת או עם ההורים 

לוקינו את דברי תורתך.. ונהיה אנחנו וצאצאנו וצאצאי עמך בית ישראל -"והערב נא ה' את נסיים בתפיל

 כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה".

 לכבוד התורה ולומדיה.

 הרב חיים איזנטל

 ראש הישיבה

 

 שאלה לדיון בשולחן שבת:

החנה את רכבו באופן שלא מישהו  -אתה ממהר בדרכך לעבודה ורוצה לצאת עם רכבך מהחניה. אבל 

 מה לדעתכם מותר לעשות ומדוע? -מאפשר לך לצאת עם רכבך אלא אם כן תגרום לנזק לרכב החוסם  

לשלוח הודעה לר"מ שלך על הלימוד המשותף  22:00זכור במוצ"ש עד , ומוזמנים לעסוק בשאלה בשולחן שבת

 בהצלחה ושבת שלום.  ולהוסיף נקודות למחזור!!



 דף לימוד משפחתי לשבת – "דינא לנפשיהעביד איניש "

 פתיחה
האפשרות שהאדם יעשה דין לעצמו ויקח את החוק לידיים עולה פעמים רבות, גם בהקשרים חוץ הלכתיים. 

מצד אחד, פעמים רבות אנו נתקלים באישומים כנגד אנשים שרוצים לעשות מעשה, אך עושים זאת שלא 

כן ישנה בעיה טכנית שהצדק לא יוצא לאור בדרך ההלכה במסגרת החוק. אולם מאידך, פעמים רבות א

 והמשפט, והאדם עומד חסר אונים כנגד אדם גזלן ורשע. 

מסביר היטב את השיקולים שעומדים ברקע שכתוב בדרכו המיוחדת והוא נפתח את הדברים בסיפור קצר של אפרים קישון 

 הנושא:

שעות. כיוון שלא  24לי את הכסף תוך  לירה לשעתיים. הוא הבטיח להביא 20 "לפני עשר שנים לווה ממני קונשטטר

 ימים. הביא, נתתי לו צלצול, אז הוא ביקש ארכה של שבוע

את העניין עד יום ב' בצהרים. ביום ה'  מקץ שבוע ימים הלכתי אל קונשטטר ודרשתי את כספי. הוא הבטיח לי לסדר

שעות  72נשטטר אזהרה של עורך דין, לפיה "באם לא יסולק החוב בתוך לקו בערב הלכתי אל עורך דין והלה שלח

 יינקטו כל הצעדים הדרושים". מקבלת אזהרה זו

הפרקליט שאין מה לעשות עוד, מאחר שהוא לא רוצה לשלם.  תוך חודשיים לא באה תשובה מקונשטטר, על כן קבע

 קונשטטר לדין. לפרקליט יותר טוב. תבענו את לקחתי ממנו את העניין והעברתיו

המשפט, אבל קונשטטר לא בא בגלל מחלה, ולכן נדחה המשפט למועד מאוחר יותר  כעבור חמישה חודשים נתקיים

חזר,  אז שוב לא היה משפט מפני שקונשטטר בינתיים נסע לחוץ לארץ. חיכיתי שנה וחצי אך משלא בשנה הבאה.

מוכן לדון בהעדר הנתבע.  המשפט, אך השופט לא היה פניתי אל עורך דין אחר די מפורסם והלה השתדל לחדש את

ערערנו לפני בית דין גבוה יותר אך הוא דחה את התביעה בגלל החוק, לפיו אין דנים בבית דין גבוה כזה בתביעה 

שלוש עד שקונשטטר חזר מחוץ לארץ ואז שלחתי לו על ידי נוטריון -שנתיים אזרחית למטה מחמישים לירה. חיכינו

וחייב את בית  לירה הלוואה ועיגלתי כך את חובו לחמישים. עכשיו כבר דן בית הדין הגבוה בתביעתנו םעוד שלושי

נעדר היות שחזר בינתיים מחוץ לארץ,  המשפט הנמוך לערוך משפט בהיעדר הנתבע, אולם מכיוון שקונשטטר לא היה

 כזכור, לכן נדחה המשפט עד בירור נוסף.

המשפטים שיבוא וינמק מדוע אי אפשר  הגשנו לבית הדין העליון צו על תנאי נגד שרלקחתי פרקליט עוד יותר נודע ו

המשפטים בא ואמר שצריך לפנות אל בית המשפט אז חידשנו  לקבל בחזרה את חמישים הלירה שלי מקונשטטר. שר

 שקונשטטר ביקש דחיה. את המשפט אבל הוא נדחה מפני

הפרשה. הוא הקשיב קשב רב ויעץ לי ללכת לקונשטטר  תי לפניו אתהלכתי אל עורך הדין הגדול ביותר בארץ ותאר

 לירה במזומנים. 50ולהכות אותו. הלכתי אל קונשטטר והיכיתי אותו. הוא תיכף שילם לי 

 באמת טוב" כדאי לפנות אל עורך דין

 

 :בשולחן שבת שאלה לדיון

החנה את רכבו באופן שלא מישהו  -. אבל רוצה לצאת עם רכבך מהחניהוך לעבודה כבדרממהר אתה 

 ?מותר לעשות ומדוע כםמה לדעת -  אלא אם כן תגרום לנזק לרכב החוסם מאפשר לך לצאת עם רכבך

 .נסה לענות על השאלה לאור דברי הגמרא והראשונים שלפניךנ

מרחב תמרון  בבית הדין או שאנו יכולים לתת לאדםדווקא האם הצדק חייב לצאת לאור  -עקרונית זו  שאלההגמרא עוסקת ב

 ?עצמאי

 : שנוגע לשאלתנומביאה מקרה  )בבא קמא כז:( הגמרא

 

 

 

 

  ?("שלח ליה רב חסדא לרב נחמן: ...לפנדא דמרא ולקופינא דמרא מאי? )מה דינו של המכה את חבירו ביד המעדר או בברזל

 שלח ליה: ...אימא לי גופא דעובדא היכי הוה? )אמור לי מה היה המקרה?(

הוה דלי חד מנייהו )כל יום היה שואב אחד מהם(. אתא חד, קא שלח ליה: דההוא גרגותא דבי תרי )בור של שני שותפין(, דכל יומא 

)לרח מעדר דלי ביומא דלא דיליה )בא אחד, ושאב ביום שאינו שלו(. א"ל: יומא דידי הוא! לא אשגח ביה, שקל פנדא דמרא מחייה. 

 והכה אותו( 

 )מאה מכות במעדר היה צריך להכותו( א"ל: מאה פנדי בפנדא למחייה".

 



שהיו שותפים בבור מים, ובכל יום אחד מן השותפים שאב מים  -שמעון ולוי  -המקרה בו עוסקת הגמרא דן בשני שותפים 

אם הוא 'יאכל אותה' ויפסיד כסף . שמעון תפס אותו 'על חם' אבל חשש שלסירוגין. יום אחד לוי בא לשאוב מים שלא בתורו

ולא יהיה ללוי כסף להחזיר לו,  ייגמרו המיםימשיך לוי בשאיבה ולבינתיים  . )או כיויתבע אותו בבית דין ילך לרשויות החוק

 את לוי והכהלאחר שלוי לא השגיח במחאותיו של שמעון, קם שמעון רש"י(.  –או כי במשפט בבי"ד לא ידע כמה לתבוע אותו 

 במעדר כדי לעצור אותו.

 .לקחת את החוק לידייםהיה לשמעון האם מותר  -שבמקרה זה נחלקו האמוראים הגמרא ה בתחילה חשב

 כולם במקרה זה שמעון פעל כהלכה:מבינה הגמרא שלפי מסקנה ל

 

 

 

 

לא יקום ויעשה מעשה, אז ברור לכולם כי הדבר מותר לו. ישנם מקרים שבהם ילך לבי"ד וכאשר יגרם לאדם הפסד במידה ו

לו נזק שגם אם ידונו בבית  רייווציתכן ו –שמעון לא היה עוצר את לוי אם  -במקרה זה בית הדין לא יכול להחזיר את הגלגל. 

החוק לידיים, ואילו רב נחמן מרחיב  דין בעוד שבוע לא יוכלו למונעו. רב יהודה מבין שרק במקרה מסוים זה מותר לקחת את

 הלכה זאת גם למקרים בהם לא יהיה לו הפסד. 

 מה הסברה?

כאמור, רב נחמן סובר שמותר לאדם לעשות דין לעצמו גם כאשר לא נגרם לו הפסד ממון. כיצד ניתן להבין את שיטתו? 

 בראשונים, ישנם שני כיוונים עיקריים בהסבר גישתו:

"...דהא לא מיקרי עביד דינא לנפשיה,  :(15-מגדולי הפוסקים ביהדות איטליה במאה ה)ר' יוסף קולון,  המהרי"קדעת  .1

אלא היכא שעושה מעשה כעין דיין לגבות ממון בשביל ממון אחר, או להכות את חבירו או להפסידו עד שישלם 

 )שו"ת מהרי"ק סימן קס"א(. הממון"

בית דין. כזכור, כבר מלשון הגמרא ראינו שניתן לראות את האדם הפועל כתחליף המהרי"ק רואה את האדם הפועל כבא מכוח 

 לבית דין. מדובר על דרך נוספת של הוצאת האמת, ואנו רואים כאילו שבית הדין דן במקרה זה והכריע. 

 גישה שונה מופיעה בדברי המאירי: .2

עשות דין לעצמו ולדחותו שלא לעשות לו אונס זה... יש לו רשות ל - "כל שאונס דבר לחברו וחברו האנוס לשם ורואה באנסו

עושה דין לעצמו ומכהו עד שידחהו  ,אף בדבר שאין הליכתו לבית דין גורמת לו פסידא זו, הואיל והוא שם בעוד שזה אונסו

מעתה מי שראה  אינו בדין זה, לא אמרוה אלא בעוד שהוא אונסו.  -הא כל שעבר האונס כגון שכבר גזלו או גנב לו   מעליו.

שובר את  ,נכנס לשם לפני חברו כדי ליטול את שלו בחזקה, ואם הלה מונעו - את שלו בביתו של חברו ומתירא שזה יחזיק בו

 שניו ואומר לו שלי אני נוטל".

המאירי מתיר לאדם לעשות דין לעצמו רק אם הוא זועק כנגד העושק ברגע שהמעשה נעשה. אם האדם חיכה ולא פעל מיד 

 לו לעשות דין לעצמו, גם אם הנתונים האחרים לא השתנו. אין

 לדעתך מותר לעשות במקרה שרכב חוסם אותך?לאור דברי הגמרא והראשונים: מה  -

 לימוד פורה ומהנה. 

 שבת שלום. 

 לשלוח הודעה לר"מ שלך על הלימוד המשותף ולהוסיף נקודות למחזור!! 22:00זכור במוצ"ש עד 

 

 "דאתמר, רב יהודה אמר: לא עביד איניש דינא לנפשיה, רב נחמן אמר: עביד איניש דינא לנפשיה; 

 כ"ע לא פליגי דעביד איניש דינא לנפשיה,  -היכא דאיכא פסידא 

יהודה אמר: לא עביד איניש דינא לנפשיה, דכיון דליכא פסידא ליזיל קמיה דיינא; רב נחמן אמר: היכא דליכא פסידא, רב  -כי פליגי 

 עביד איניש דינא לנפשיה, דכיון דבדין עביד לא טרח" )שם(.

 


