
 מדריך למורה 

 סוגיית: "עביד איניש דינא לנפשיה" 

 ר"מ יקר! 

כידוע,  כח,א.    - בסוגיית "עביד איניש דינא לנפשיה", מסכת בבא קמא דף כז,ב  מוגש לך מסע למידה  

ישנם   הדין לפועל, אך  ולהוציא את  הדין  לפסוק את  בית הדין הוא הסמכות  בכל תביעות משפטיות 

 מקרים, בהם ניתנה רשות לאדם לעשות דין לעצמו, ובלשוננו: "לקחת את החוק לידיים".  

 

 – ה י ציר הסוגי

קחת  הגמרא דנה בשאלה האם אדם רשאי לקחת את החוק לידיים? באילו תנאים ומקרים אדם רשאי ל 

לעשות דין    קאת החוק לידיים? בסוגיה מבואר שבמקרה שיש הפסד לניזק כולם מודים שיש רשות לניז 

אם ימתין עד שייקבע לו דיון בבית    הודה ורב נחמן במקרים שאין הפסד ממון לניזקילעצמו, נחלקו רבי  

 האם הוא רשאי לעשות דין לעצמו או לא.   –הדין 

 י דעביד איניש דינא לנפשיה היכא דאיכא פסידא כ''ע לא פליג 

 כי פליגי היכא דליכא פסידא  

רב יהודה אמר לא עביד איניש דינא לנפשיה דכיון דליכא פסידא ליזיל קמיה דיינא ר''נ  

 אמר עביד איניש דינא לנפשיה דכיון דבדין עביד לא טרח 

 

ש  יעביד אינהדין " לאחר הצגת מחלוקת האמוראים, הגמרא מביאה שמונה מקורות תנאיים לדיון בגדרי  

של רב יהודה( ואח"כ שבע "תא    מידו. קושיית רב כהנא מברייתא )מתיב רב כהנא, תל" לנפשיה  אדינ

(, שלוש קושיות לדעת רב יהודה, וארבע קושיות לדין המוסכם בין  ממשניות וברייתותקושיות  שמע" ) 

ש דינא לנפשיה. מעניין שהגמרא לא  י רב יהודה ורב נחמן במקרה שיש פסידא לניזק לכו"ע עביד אינ

מכריעה מה ההלכה בסוף הדיון, מה שכן, מהצגת הדיון מתברר מה גדר הדין. מהם התנאים והמצבים  

עיין    4להציל ע"י דבר אחר )תא שמע מס'  ידיים, לדוגמא: במקרה שיכל  שאדם רשאי לקחת את החוק ל

, עיין ברא"ש(, גם כשאדם עושה דין  2ברשב"א(, במקרה שהדין ברור לו שהלכה איתו )תא שמע מס'  

בהלכות   לעצמו  דין  עושה  זו שאדם  הביא הלכה  )אכן הרמב"ם  הדין  בית  כשליח  נעשה  הוא  לעצמו 

כות העוסקות במינוי דיינים, ונראה מכך שהעושה דין לעצמו יש לו כח של  סנהדרין פ"ב ה"יב, בין ההל

 .  בית דין, עושה בשליחות בית דין(

 

מחיי היום, בכיתה בקהילה    ובשאלות  את התלמידים שלנו בדלמא יש לנו הזדמנות להפגיש  ביחידה זו  

יש אפשרויות שונות  ו,  זכות להגן על עצמו. מתוקף הזכות הזאת האדם יש  ובמדינה שלנו. שהרי, לכל   

יש מקרים שהאדם נהפך לסמכות 'הוצאה לפועל',  של תגובות, האם אנחנו שולטים על התגובות שלנו?  

, מהם הגבולות להתנהלות הראויה בחברה  ובידו להכות, לקחת חפצים ואף לפגוע כדי להגן על זכויותיו 

ומתוקנת יון מזמנות שאלות התבוננות  מקורות הד  מהי דעת תורה בעניין, מהי ההלכה?  –  מוסרית 

 אישית מרחב נושאים. 

 

 השאלות העומדות לדיון ]אפשר להציג אותם בכיתה[ 

 האם אדם רשאי לקחת את החוק לידיים? 



 האם אדם יכול לעשות דין לעצמו בלי לגשת לבית הדין? 

  האם / מתי מותר לאדם לקחת את החוק לידיים? 

  הדילמה הזאת? באילו מצבים אנחנו מתמודדים עם 

 מהם המניעים / הגורמים / הסיבות שלנו לקחת את החוק לידיים? 

 מהם הגבולות של לקיחת החוק לידיים? מי קובע אותם? 

 

 

 מה אתם הייתם עושים? 

 נציג בפני התלמידים מספר מקרים ואת השאלה מה אתם הייתם עושים?  לאחר מבוא על הסוגיה 

שמזמנות    מקרים שעוסקים , כל קבוצה תלמד ותדון במקרה אחר מהחיים,  קבוצותנחלק את הכיתה ל

 דיון בסוגיה שלנו. 

 :   שאלות מנחות לדיון בקבוצות

  מי הצד הפוגע ומי הצד הנפגע בסיפור? .1

  איזה נזק נגרם בסיפור? .2

 כיצד אתה היית מגיב אם היית הנפגע בסיפור?  .3

 

 משימה שיתופית: 

  היכנסו לקישור המצורף ושתפו בתובנות שעלו לכם בדיון.  .1

 הציגו במליאה את המקרה שבו דנתם ושתפו בתובנות שעלו אצלכם.  .2

 

 : ה ילימוד הסוגי  ר מכןלאח

 כח,א  –עביד איניש דינא לנפשיה / דף כז,ב 

,  קנסא קא מגבית בבבלשלח ליה חסדא חסדא  

אימא לי גופא דעובדא היכי הוה שלח ליה דההוא  

מנייהו   חד  דלי  יומא הוה  דכל  דבי תרי  גרגותא 

אתא חד קא דלי ביומא דלא דיליה א''ל יומא דידי  

הוא לא אשגח ביה שקל פנדא דמרא מחייה א''ל  

אפילו למ''ד לא עביד  . מאה פנדי בפנדא למחייה

לנפשיה במקום פסידא עביד איניש  איניש דינא  

   .דינא לנפשיה 

 המקרה והמחלוקת בגמרא: 

 הבנהתרגום, פיסוק,  – העמדת המקרה 

דינא   איניש  עביד  לא  אמר  יהודה  רב  דאתמר 

לנפשיה רב נחמן אמר עביד איניש דינא לנפשיה  

היכא דאיכא פסידא כ''ע לא פליגי דעביד איניש  

פ דליכא  היכא  פליגי  כי  לנפשיה  רב  דינא  סידא 

דכיון   לנפשיה  דינא  איניש  לא עביד  יהודה אמר 

ר''נ אמר עביד   ליזיל קמיה דיינא  דליכא פסידא 

 איניש דינא לנפשיה דכיון דבדין עביד לא טרח  

 א. העמדת המחלוקת:  

 סריקה ומיפוי + קריאת כיוון    

 ב. העמקה: פרשנות והיסק 

 ג. הפנמה: סיכום 

רב כהנא בן בג בג אומר אל תיכנס לחצר    מתיב 

חברך ליטול את שלך שלא ברשות שמא תראה  

עליו כגנב אלא שבור את שיניו ואמור לו שלי אני  

 לימוד עפ"י שלושת השלבים כדלעיל 

 שאלת התבוננות



עמך בן בג בג יחידאה הוא ופליגי רבנן   נוטל א''ל

עליה רבי ינאי אמר מאי שבור את שיניו בדין אי  

הכי ואמור לו ואומרים לו מיבעי ליה שלי אני נוטל  

 שלו הוא נוטל מיבעי ליה קשיא

 בניית ארגז כלים 

בעל    ת''ש  ובא  להורגו  חבירו  ע''ג  שעלה  שור 

התחתון ושמט את שלו ונפל עליון ומת פטור מאי  

לאו במועד דליכא פסידא לא בתם דאיכא פסידא  

ואי   חייב  ומת  לעליון  דחפו  סיפא  אימא  הכי  אי 

 בתם אמאי חייב שהיה לו לשמטו ולא שמטו  

 לימוד עפ"י שלושת השלבים 

 שאלת התבוננות

 בניית ארגז כלים 

 

 

 

 

וכדי שמן    תא שמע יין  כדי  הממלא חצר חבירו 

ר''נ   ונכנס אמר  ויוצא משבר  בעל החצר משבר 

בר יצחק משבר ויוצא לב''ד משבר ונכנס להביא  

 זכיותיו  

 השלבים לימוד עפ"י שלושת 

 שאלת התבוננות

 בניית ארגז כלים 

 

 

 

מניין לנרצע שכלו לו ימיו ורבו מסרהב בו    ת''ש 

ת''ל   פטור  שהוא  חבורה  בו  ועשה  וחבל  לצאת 

לא תקחו כופר לשוב לא תקחו    לב{-}במדבר לה 

עד   גנבא  כופר לשב הכא במאי עסקינן בעבדא 

הוה   האידנא  עד  גנב  והשתא  גנב  לא  האידנא 

דרב אימתא  אימתיה  ליה  לית  השתא  עליה  יה 

דרביה עליה ר''נ בר יצחק אמר בעבד שמסר לו  

רבו שפחה כנענית עד האידנא היתירא והשתא  

 איסורא  

 

 לימוד עפ"י שלושת השלבים 

 שאלת התבוננות

 בניית ארגז כלים 

 

ובא אחר ונתקל בה    המניח את הכד ברה''ר  ת''ש 

ושברה פטור טעמא דנתקל בה הא שברה חייב  

אמר רב זביד משמיה דרבא הוא הדין אפי' שברה  

והאי דקתני נתקל איידי דקבעי למיתני סיפא אם  

אבל   נתקל  דדוקא  בנזקו  חייב  חבית  בעל  הוזק 

 שבר לא דהוא אזיק נפשיה קתני רישא נתקל  

 

 לימוד עפ"י שלושת השלבים 

 ותשאלת התבוננ

 בניית ארגז כלים 

בשאינה    ת''ש  לאו  מאי  ממון  כפה  את  וקצתה 

יכולה להציל ע''י דבר אחר לא שיכולה להציל ע''י  

דבר אחר אבל אינה יכולה להציל ע''י דבר אחר  

פרט   ידה  ושלחה  סיפא  אדתני  הכי  אי  פטורה 

לשליח ב''ד לפלוג ולתני בדידה בד''א בשיכולה  

ה להציל ע''י דבר  להציל ע''י ד''א אבל אינה יכול

אחר פטורה ה''נ קאמר בד''א בשיכולה להציל ע''י  

דבר אחר אבל אינה יכולה להציל ע''י דבר אחר  

 נעשה ידה כשליח ב''ד ופטורה 

 לימוד עפ"י שלושת השלבים 

 שאלת התבוננות

 בניית ארגז כלים 
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בתוך    ת''ש  עוברת  הרבים  דרך  שהיתה  הרי 

ן נתן ושלו  שדהו נטלה ונתן להם מן הצד מה שנת

לנפשיה   דינא  איניש  עביד  אמרת  ואי  הגיעו  לא 

לנקוט פזרא וליתיב אמר רב זביד משמיה דרבא  

גזירה שמא יתן להם דרך עקלתון רב משרשיא  

אמר בנותן להם דרך עקלתון רב אשי אמר כל מן  

הצד דרך עקלתון הוא קרובה לזה ורחוקה לזה  

דכו  אי הכי אמאי שלו לא הגיעו לימא להו שקולו די

והבו לי דידי משום דרב יהודה דאמר רב יהודה  

 מיצר שהחזיקו בו רבים אסור לקלקלו  

 

 לימוד עפ"י שלושת השלבים 

 שאלת התבוננות

 בניית ארגז כלים 

ובאו    ת''ש  אחד  מצד  פאה  שהניח  הבית  בעל 

עביד   וא''א  פאה  וזה  זה  מצד אחר  ונטלו  עניים 

לנקוט   פאה  וזה  זה  אמאי  לנפשיה  דינא  איניש 

פזרא וליתיב אמר רבא מאי זה וזה פאה לפוטרן  

והשכים   כרמו  כדתניא המפקיר את  מן המעשר 

ובשכחה   ובעוללות  בפרט  חייב  ובצרו  בבקר 

 ובפאה ופטור מן המעשר 

 

 מוד עפ"י שלושת השלבים לי

 שאלת התבוננות

 בניית ארגז כלים 

 

 

   –נשתמש במספר מתודות במהלך המסע 

 הזמנה ללמידה: א. 

 . תכנון הלמידה ע"י מפת ניווט  •

 . פניה אישית לתלמיד לחיפוש וגילוי הרעיון הגדול בסוגיה  •

 בכל שלב בלימוד.  שאלות התבוננות אישיות לחשיבה ושיתוף  •

   – כלים ללמוד עצמאי בגמרא  •

   . משימות טרום לימודא. 

המשגת   הלמידהב.  אורך  לכל  וקבועים  מובנים  למידה  כיוון  שלבי  קריאת  ומיפוי,  סריקה   :

 . פרשנות והיסק ]לכל שלב יש את הכלים ואמצעי העזר שלו[ 

 ג. בניית ארגז כלים. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 לומד עצמאי   -ת בגמרא  ומיומנויב.  

 את המיומנויות הנ"ל:  יפגוש תלמיד לכל אורך הלימוד ה

 הפנמה  -שלב ג' העמקה -שלב ב' העמדה –שלב א' 

 . סריקה ומיפוי: 1

 יסודות תושב"ע  •

 מושגי תוכן  •

 אוצר מילים  •

 מבנה  •

 ]כאמד"ט / חא"ק[ 

 . פרשנות והיסק: 3

הטקסט   • קריאת 

 והבנתו 

 ראשונים ואחרונים  •

 פסיקת ההלכה  •

 א. סיכום תוכן:  4

 מה למדתי?   •

שלא  מה   • גיליתי 

 ידעתי? 

 . קריאת כיוון: 2

 מה מטרת הקטע?  •

 

 ב.שאלות התבוננות אישית: 4

 

 

   - שאלות התבוננותאקלים ושיח:  

 בניית ארגז כלים לכל אורך הלימוד ללימוד עצמאי בגמרא  •

 גילוי הרעיון הגדול בסוגיה ע"י שאלות התבוננות מעולם התלמיד  •

 

   ]הצעה בלבד[.  אוכלוסיית התלמידים: תכנון הלמידה לפי  סדירויות

 

      דף ניווט    -הזמנה ללמידה  

 ש"ש  2 מה אתם הייתם עושים?     פתיחה    -  1תחנה מס' 

  )דיון בקבוצות(       

 

 ש"ש  4   סיפור המקרה והמחלוקת      -2תחנה מס' 

 העמדת המקרה והמחלוקת    - שלב א'    

 ]סריקה ומיפוי + קריאת כיוון[       

 העמקה     - שלב ב'    

 ]פרשנות והיסק[ 

 

 ש"ש             16 מקורות בש"ס   8בירור המחלוקת, לימוד     -  3תחנה מס' 

   קושיית רב כהנא     

 1'תא שמע' מס'   

 2'תא שמע' מס'   

 3'תא שמע' מס'     

 4'תא שמע' מס'     

 5'תא שמע' מס'     



 6'תא שמע' מס'     

 7'תא שמע' מס'     

 

 ש"ש  4    פסיקת ההלכה     -4מס'  תחנה 

 ש"ש  4   הפנמה: תוצר והתבוננות    -5תחנה מס' 

 סיכום.     

 

 

 דרכי הוראה: 

 במהלך המסע נוכל להשתמש במגוון דרכי למידה: 

לאח"כ נחלק את הכיתה לקבוצות לימוד לכל תא שמע   –]נלמד את הסיפור והמחלוקת    גיקסו  •

מה התחדש   הדחיה+   + + הקושיה  "התא שמע" המקור  הצגת  ע"י  עמיתים  למידת  ואח"כ 

 והתווסף בגדר הדין "עביד אינש דינא לנפשיה"[ 

 

 או בחברותא.   בקבוצותעצמאית למידה  •

 

 שלוש אפשרויות ]תוכל להוסיף עוד[   -  תוצר בניית  •

 תעודת זהות עם סרטון או הצגה א. הכנת 

 

 פרזנטציה  - למידת עמיתים   -משימת סיכום  ב. 

 לחלק את הכיתה לקבוצות להכנת מצגות כל קבוצה על תא שמע אחר ולשתף  

  הדיון בסוגיה / מה התחדש  -א( בתוצר  

 ב( בארגז כלים של לומד עצמאי 

פרשנות  העמקה: וון, קריאת כי י +  סריקה ומיפוהעמדה: מצגת עפ"י שלבי הלמידה:  נתהכ

 . סיכוםהפנמה: והיסק, 

כתבה המציגה רעיון או עיקרון     הכינו כרזה / פוסט / פרסומת /הכנת פוסט    – תוצר יצירתי  ג.  

הסבירו כיצד העיקרון שהבעתם בתוצר נלמד    – שתפו במליאה בתוצר שלכם    שלמדנו ביחידה.

 ביחידה שלמדנו. 

 

 כל הערה והארה תתקבל בשמחה

 


