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 א. פתיחה 

לסוגיא זו בדרך הגמ' נדרשת    מובאת מח' ר"מ ורבנן בשאלה בכמה דיינים עושים פשרה. )ו.(    בגמ' בסנהדרין

ת מחלוקת שמואל ור' אבהו שנחלקו האם שניים שדנו דיניהם דין או לא, במחלוקת  להעמיד א  ןאגב, בניסיו

 ר"מ וחכמים שנחלקו בכמה נעשית פשרה. 
נעשה הדין, ומעמידה שנחלקו האם בכלל   דיינים הגמרא דוחה את האפשרות לומר שנחלקו התנאים בכמה  

שלב זה הגמרא עוזבת את הדיון בדיני  ליבא דר"מ מקשינן ואליבא דחכמים לא. ממקשינן פשרה לדין או לא, א

הדין הפשוט ומתחילה לעסוק בדיני פשרה. בתחילה יש ניסיון להעמיד שישנם שלוש שיטות בשאלה בכמה 

אומר שמ"ד פשרה בשניים סובר  א ואיתימא רבי יימר בר שלמיארב איקרב אחא בריה דפשרה נעשית, אולם 

דין באחד, ואם כן ישנם רק שני שיטות. בשלב הבא רב אשי מוכיח משיטתו של ר"מ שסובר שביצוע  שהוא ה

)פשרה( נעשה בשלושה, שלא צריך לעשות עימו קנין. אך מיד אחרי דבריו הגמרא פוסקת שהלכתא שפשרה  

 צריכה קנין. 

לפשרה והצורך בקניין,  ר"מ לחכמים בשני היבטים; ההתייחסות  קד בעיקר בהבנת המחלוקת בין  מר מתמהמא

 ובהבנת פסיקת ההלכה בגמרא. 

 

 ב. הצגת עיקרי הסוגיא 

 בסוגיא ישנם שלוש נקודות המושכות את תשומת ליבנו: 

שרה'. מה שינוי זה שון 'פ כדי לומר שפשרה בשלושה, ואילו חכמים נוקטים בל  1א. ר"מ משתמש בלשון 'ביצוע' 

 לושה(:)ו. ד"ה ביצוע בשרא"ש כותב  'בא ללמדנו? התוס

 .2"ומאן דמחמיר קרי ליה ביצוע שצריך ג' כעין דין שצריך לדקדק ולצמצם ולבצע מזה וליתן לזה לפי הענין" 

 ואליבא דחכמים לא. כלומר, אליבא דר"מ יש קשר בין פשרה לדין 

דין ומגיעה למסקנה שר"מ סובר שמקשינן פשרה לדין ואילו חכמים  פשרה לב. הגמרא מדברת על ההיקש בין  

 רים שלא מקשינן פשרה לדין וזו הסיבה שנחלקו כמה דיינים צריך בפשרה. סוב

 
 רא"ש. 'שלפנינו וכן ביד רמה ובתוסרסא ע"פ הגי 1
 וכן כותב היד רמ"ה. 2
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צוע "ויהי דוד רש"י מביא את המקור להיקש, ואומר שזה נלמד מהפסוק שהגמרא מביאה בעמוד הבא לגבי בי 

)ו. ד"ה מקשינן(    'פשרה. התוס  - והגמרא מבינה שהכוונה לביצוע  (,  ח, טו  )שמואל בעשה משפט וצדקה לכל עמו"  

מקשה על רש"י, איך יתכן שזה המקור להיקש בין פשרה לדין הרי יש תנא שמשמע ממנו שסובר את ההיקש  

המילה צדקה, פשרה צריכה להיות מצווה כמו ומצד שני לא סובר שפשרה זה מצווה, והרי אם ההיקש נלמד מ

 צדקה? 

ם, אלא שהפסוק הזה הוא סף שיש בשיטת רש"י הוא שאין כאן שני מקורות שאנחנו מקישים ביניהושי נוק

 המקור הראשוני לדין ביצוע )פשרה(, ואין זה דומה לשאר ההיקשים בש"ס. 

רי רב אשי בסוף הסוגיא מוכיח מכך שר"מ בנוסף, אנחנו רואים שלא מתייחסים להיקש הזה כהיקש גמור, שה

נובע מהיקש  יינים והצריך שלושה שפשרה אינה צריכה קנין, והרי אם הצורך בשלושבשני ד לא הסתפק   ה 

 לכאורה לא ניתן לדייק מזה. 

שכתב שלא לכל דבר מקשינן פשרה לדין, וזה נגד הכלל הידוע של התלמוד )ד"ה ביצוע בג'(    'וכן קשה מהתוס

 . 3למחצה  שאין היקש

פשרה אינה צריכה קניין. אולם הגמרא פוסקת שהלכתא  ר"מ ש  ג. בסוף הסוגיא רב אשי מוכיח משיטתו של 

ין וחותמת את דבריה ללא ביאור. דבר זה אינו מדרך התלמוד, להביא ראיה לצד אחד ולפסוק  פשרה צריכה קני

המתבונן עד שהיו שרצו לגרוס אחרת בדברי  . זה כ"כ צורם לעין  4כמו הצד השני מבלי לבאר או להעיר על זה

ועל כן צריך    ה צריכה קניין. אולם רוב המפרשים אינם משנים את הגירסא שלפנינו,תא פשר , שהלכ5רב אשי 

 לבאר את הכשל הלוגי שלכאורה יש כאן. 

 

 ג. הגדרת ההיקש בין פשרה לדין

יר בצורה חדשה את ההיקש בין פשרה כדי שנוכל להתחיל להבין את הסוגיא, הדבר החשוב ביותר הוא להגד

 בש"ס.  םהיקש זה אינו דומה לשאר ההיקשיארנו, לדין. כיוון שכמו שבי

ש כאן אינו דומה לשאר ההיקשים, משום שרוב ההיקשים באים להשוות בין שני  נראה שצריך להסביר, שההיק 

היא להסביר מה זה פשרה  דינים ידועים אשר כל אחד כבר מבואר במקומו אבל ההיקש בסוגייתינו, מהותו  

הפסוק "משפט וצדקה", ללמדנו שבכל פשרה יש חלק של משפט    ביא את וממה היא מורכבת. ועל זה רש"י מ 

הסכמת בעלי הדין, וזו שיטתו של ר"מ. אולם חכמים אינם מסכימים שפשרה מורכבת    -חלק של צדקה  דין, ו  -

 .6הסכמת בעלי הדין בלי כוחו של בית הדין בכלל  דין אלא סוברים שכולה צדקה, כולה נשענת על   - גם ממשפט  

 

 גיא ע"פ ההגדרה החדשה ור הסו ד. ביא

רא"ש זה כעין דין, ואילו חכמים נקטו לשון של    ' כמו שראינו בתוסולפי זה מובן למה ר"מ נקט לשון 'ביצוע', ש

 פשרה, כי אינם סוברים שיש בפשרה חלק של דין. 

כהרכ פשרה  של  בהגדרה  זה,  ביאור  ההיקש ע"פ  על  שהבאנו  הקושיות  את  לתרץ  ניתן  וצדקה,  דין  של    בה 

 א: בסוגי

 
 עיין כריתות כב:, נדרים ז., ועוד. 3
 כך מקשה הר"ן.  4
 מביא כך מהתוספת ז"ל. הר"ן 5
התורה תמימה לספר דברים )טז, כ(, מדוע לא למדו את פשרה מהפסוק    ע"פ ביאור זה יתורץ מה שהקשה בהערות על  6

שבארנו ההיקש נועד ללמד אותנו על מהות הפשרה ולא רק להשוות בין פשרה לדין, ואת זה  י מה"צדק צדק תרדף". ולפ
 רדף".לא ניתן ללמוד מהפסוק "צדק צדק ת
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ם בשביל להחשיב את הפשרה כמצווה הקשה מדוע מי שסובר את ההיקש אינו סובר שזה מצווה, אול   'התוס

התנאים   נחלקו  ובזה  המשפט,  של  מהחלק  משמעותי  היותר  כחלק  בה  הצדקה  של  לחלק  להתייחס  צריך 

הסכמת -הו הצדקדין א-מרא, איזה חלק הוא יותר משמעותי בפשרה, האם המשפטוהאמוראים בעמוד הבא בג

גם כתבו שלא לכל דבר   ' וה או לא. ולכן התוסבעלי הדין, ומתוך חקירה זאת נובע ממילא האם פשרה זה מצו

אנחנו מקישים פשרה לדין, שהרי כמו שאמרנו אין כאן היקש גמור אלא לימוד ממה פשרה מורכבת, ולכן לא  

 תן להשוות אותה לדין לגמרי שהרי היא מורכבת גם מצדקה. ני

אמר שפשרה בשלושה ולא יין לא מובן איך רב אשי דייק מר"מ שפשרה אינה צריכה קניין מזה שולם עדא

בשניים, הרי אם ר"מ סובר שפשרה מורכבת מדין הדבר הבסיסי והמחויב ביותר היא שתעשה בשלושה כמו 

 ולא בשניים שאז אין את כוחו של בי"ד, ואיך ניתן לדייק מזה לגבי קניין.  7דין 

 

 יל את הפשרה וח המחה. הכ

צריך לחקור מה בעצם נותן את הכוח לפשרה לחול   כדי לבאר זאת, ואחרי שחילקנו את פשרה לשני מרכיבים,

 . 8אליבא דר"מ, האם כוח הבי"ד שיש בפשרה או הסכמת בעלי הדין שגם ישנה בפשרה

הרי אם הדיינים  לא, ש  חקירה זו באה לידי ביטוי בגמרא באופן סמוי ע"י השאלה האם פשרה צריכה קנין או

ך גם פעולה של קניין, כמו כל פסק דין שאינו נצרך הם נותני הכוח לפשרה לחול אין לכאורה סיבה שנצטר 

יא הסכמת בעלי הדין כאן ברור  לקניין בשביל לחייב את בעלי הדין, כך גם בפשרה. אולם אם נתינת הכוח ה

יושיש סברא שנצטרך גם את הקניין כדי לאלם את הסכמתם   רב אשי מוכיח  שלא  כלו לחזור בהם. כאשר 

אינה צריכה קניין, הוכחתו בנויה על ההבנה שאליבא דר"מ נתינת הכוח    משיטת ר"מ שמצריך שלושה שפשרה

 ריך שלושה בפשרה, לכן ברור שלא צריך קניין. בי"ד, וזה הטעם שצ -לפשרה לחול מתבצעת ע"י הדיינים 

שעם    'ירושלמי שלפי ר"מ צריך הכרע דעת בפשרה, ומוסיף התוסביא מהשמ )ד"ה תיסגי בתרי(    'וכך מוכח מתוס

מע מהגמרא שם שגם אם שניים היו עושים הכרע דעת כמו שלושה זה לא היה מספיק לר"מ. וע"פ מה זאת מש

 שבארנו ברור שהטעם הוא משום שצריך שלושה כדי שיהיו בי"ד ויתנו את הכוח והתוקף לפשרה לחול ולחייב. 

 שכתב:  )ד"ה תיסגי בתרי( י ע מרש"וכך גם משמ

   ."דין, דאף על גב דלא קנו מיניה לא ניהדרו יפות כח ביתאלא להכי בעינן תלתא, לי"

מובנת   וכך  ממנה.  לחזור  הדין  בעלי  יוכלו  ולא  לפשרה  תוקף  שייתן  בי"ד  שיהיה  כדי  הוא  בשלושה  הצורך 

לר"מ את ההיקש והוא לומד שפשרה    לל שישהוכחתו של רב אשי מר"מ שפשרה אינה צריכה קניין, שבדיוק בג

זה מלמדנו שהם הם נותני הכוח והתוקף לפשרה לחול וממילא אין שום צורך ושה דיינים  דומה לדין וצריכה של

 בקניין. 

 

 ו. פסיקת ההלכה בגמרא 

בשלב האחרון של הסוגיא, הגמרא פוסקת ש"הלכתא פשרה צריכה קניין". וע"פ מה שבארנו, שהצורך בקניין  

ות לבאר את דברי הגמרא: או  שתי אפשרוי  ך שבעלי הדין הם נותני הכוח לפשרה לחול, ישנן לכאורהובע מכנ

 
אף על פי שאין בית דין פחות משלשה מותר לאחד  (: "י  ,בסנהדרין  )   שהרי הגדר של בי"ד זה רק בשלושה כדברי הרמב"ם  7

". שלושה הם בי"ד, ואע"פ אחד יכול לדון אבל לא נחשב בי"ד )נפק"מ לקבלת יתךט עמלדון מן התורה שנאמר בצדק תשפו
 עדות(. 

י, האם זה ילת בבא קמא לגבי חיוב האדם על ממונו המזיק, מה המחייב ומה התנאחקירה זו דומה לחקירה הידועה בתח 8
 י שזה ממונך. בתנאשהוא ממונך מחייב אותך לשלם בתנאי שפשעת או זה שפשעת זה מחייב אותך לשלם 
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שהגמרא מסכימה עם רב אשי, רק שרב אשי דיבר על צד מסוים והגמרא מדברת על צד אחר, או שהגמרא 

 חולקת על רב אשי ואז נצטרך לברר מדוע היא חולקת עליו. 

הוכיח דיברנו לשיטת ר"מ שסובר שפשרה צריכה שלושה ורב אשי    עכשיו  הדרך הפשוטה לבאר היא שעד

ו שפשרה אינה צריכה קניין, אולם כאשר הגמרא באה לפסוק הלכה היא פוסקת כמו שיטת חכמים  לשיטת

שפשרה ביחיד, וממילא חייב להיות שכוח הפשרה לחול ולחייב נובע מהסכמת בעלי הדין, לכן צריך לעשות  

לבין פסק הגמרא דשיטת ר"מ    חזור בהם. ואין שום סתירה בין רב אשי שדיבר רק אליבאוכלו לקניין כדי שלא י

 שהוא אליבא דשיטת חכמים. 

 

 ז. שיטת רש"י ותוס'

כתב רש"י שהלכתא שפשרה צריכה קניין אפילו אם נעשית בשלושה, ונראה שהסביר את הגמ' כמו שביארנו 

פשרה יכולה לעשות גם ביחיד ועל זה אומר רש"י  כמים ש לעיל, שהרי מוכח מדבריו שהוא מדבר לשיטת ח

ה צריך קניין, וע"פ מה שבארנו מבואר שחכמים סוברים שנותני הכוח לפשרה לחול נעשתה בשלוששגם אם  

הסכמה, לכן גם אם תעשה   -משפט, אלא רק מצדקה -זה רק בעלי הדין שהרי היא לא מורכבת לשיטתם מדין

 את הסכמת בעלי הדין.  י לאלםבשלושה עדיין נצטרך קניין כד

ת הגמרא היא גם אליבא דשיטת ר"מ, שגם לר"מ צריך קניין  מבין שפסיק  לא סובר כך, אלא הוא  'אולם תוס

בפשרה. ואם כך הבנתנו שלר"מ הדיינים הם נותני הכוח לפשרה כבר אינה נכונה, ובעצם זה השינוי שקורה 

הוא כדי שיחילו את הפשרה אינה נכונה, ובאמת שלושה  בגמרא. הגמרא אומרת שהנחתו של רב אשי שהצורך ב 

 הנותנת את הכוח לפשרה לחול ולכן צריך גם קניין כדי לאלם את זה.  לי הדין היאהסכמת בע

משום דהוי כמו קנין  מתרץ ")ד"ה והלכתא פשרה(    'אם כך מדוע מצריך ר"מ שלושה בפשרה אם יש גם קניין? התוס

שפיר  בפשרה  בקיאי  דלא  יה  דהיינו ",  בטעות  שהקניין  דעת,  הכרע  שיהיה  בשביל  זה  בשלושה  יה  שהצורך 

 .9וב, אך לא בשביל לתת את הכוח לפשרה לחולאמיתי וט

איך להבין את דברי הגמרא, האם הם   'אם נסכם את השיטות עד כאן, יוצא שישנה מחלוקת בין רש"י לתוס

היא בנוגע לשאלה האם אליבא    הדבריםנסובים רק על דברי חכמים או גם על שיטתו של ר"מ. הנפק"מ של  

סובר שכן. אליבא דרש"י סברתו   'ן או לא, רש"י סובר שלא ותוסה צריכה קניי דר"מ פשרה הנעשית בשלוש

יסכימו שלהלכה   'לא. למסקנה גם רש"י וגם תוס  'וראייתו של רב אשי נשארים גם למסקנה ואילו אליבא דתוס

 .10פשרה צריכה קניין גם אם נעשית בשלושה 

 

 יטה נוספת בראשונים ט. ש 

בפסיקת   מוצאים  מעניאנחנו  שיטה  בסוגיא  עלם ההלכה  טוב  יוסף  ר'  של  שיטתם  והיא  הלכות 11ינת  בעל   ,

ועוד ראשונים, הפוסקים שכאשר פשרה נעשית בשלושה אינה צריכה קניין,    13האור זרוע, הריקאנטי   12גדולות 

לא מתאים למה שבארנו שהגמרא עוברת   ורה זהואילו כאשר נעשית ביחיד או בשניים צריכה קניין. ולכא

 
רמה שסובר    9 נוספת של היד  שפשרה צריכה קנייןשבנקודה הזאת ישנה שיטה  ר"מ   ,למסקנת הסוגיא  כל הצורך של 
לו יחיד פסול ועשו קניין הפשרה תופסת שלושה הוא רק לכתחילה אולם בדיעבד אם נעשתה הפשרה בפני יחיד אפיב

 ואינם יכולים לחזור בהם.
אף על פי שרצו בעלי הדין בפשרה בבית דין יש להם לחזור ולתבוע  ( "ה, סנהדרין כבשפסק )ב"ם  וכך נראה מדברי הרמ  10

 כך גם פסק השו"ע )חו"מ יב, ז(.ו ."את הדין עד שיקנו מיד שניהם
 ( באריכות.שופטים ט)ניות תשובות מיימומובא במרדכי וכן ב 11
 מובא באור זרוע. 12
 מובאים בקובץ שיטות קמאי. 13
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וקף לפשרה לחול להבנה שהסכמת בעלי הדין היא הנותנת את התוקף. ולפי  מההבנה שהדיינים הם נותני הת

נים הללו הסוברים שפשרה נעשית בשלושה אינה צריכה קניין, יוצא שמבינים שהדיינים הם  שיטת הראשו

 ן כיצד הדברים מסתדרים.ש להבי נותני הכוח לפשרה גם למסקנת הגמרא, וי

וסף טוב עלם, ומבאר שהבין שהגמרא פוסקת כשיטת ר"מ וכשיטת  מביא את דברי רבינו יתשובות מיימוניות  ה

ימה, שהרי ר"מ סובר שפשרה בשלושה ואילו רשב"ג סובר שפשרה בשניים וכיצד ניתן  רשב"ג. ולכאורה זה ת

 לקשר ביניהם? 

 : מבאר  ( יב ,יב  "מחו) ברכי יוסף ב

בלא קנין, משמע דסבר ר"מ שר לומר דסבירא ליה לתשובה מיימונית דמדקאמר ר"מ פשרה בג' והוא  ואפ"

נים וקנו מינייהו סגי, אין זה עיקר דין פשרה, רק  דעיקרה של פשרה דינה בלא קנין ובג', והגם דאי פשרו ש 

ל, ונמצא דסבר ר"מ דעיקר  או פסומעין דוגמא, דעיקר דין בג' ואם קבלו ב' בקנין מהני, דלא גרע מקבל קרוב 

הוא בג', אבל בין בדין בין בפשרה מהני בב' וקנין, ואינו דין ופשרה  משפט הפשרה בג' דומה לעיקר יסוד הדין ד

ור ואתא כמשפטן.  באחד.  והוא  תרי  ליכא  אי  ואף  קנין,  ובלא  בב'  פשרה  דמשפט  להו  סבירא  ורבנן  שב"ג 

ט הפשרה הוא בב' וקנין, ואה"נ דאם הוא בג' סגי בלי קנין,  ר דמפשתלמודא וקפסיק דפשרה צריכה קנין, כלומ

ניהם, דפסיק  ן זה משפט הפשרה, דעיקרה של פשרה בב' וקנין, ובהאי פסקא דתלמודא פסיק כדברי שאבל אי

כרבנן ורשב"ג דמשפט ודין הפשרה בב', שלא כדעת ר"מ דסבירא ליה דמשפט הפשרה בג', ופסיק כר"מ דב' 

 ".מהני בלא קנין לא 

יכה קניין גם שנעשית בשניים. הבנה  החיד"א מבאר שרבנן ורשב"ג סוברים מהתחלה ועד סוף שפשרה אינה צר 

רה נעשית בשניים יש מקום שיהיה גם קניין כדי לאלם את  זו שונה ממה שביארנו עד כה, שברור שכאשר פש

ואין בכוונתינו להיכנס  לשני    אחד  םהסכמתם. עניין זה מסתעף לנקודה אחרת של תוקף הסכמתם והתחייבות

 י לבאר את הדברים באופן קצת שונה. לדיון זה, אלא רק להשתמש ברעיון שהובא כד 

בי"ד או הסכמת בעלי הדין. ר"מ נשאר בהבנתו שכוח הבי"ד  הגמרא נחלקה מה נותן את התוקף לפשרה, האם ה

קף לפשרה היא הסכמת נת התוהוא נותן התוקף לפשרה גם במסקנת הסוגיא, וחכמים נשארו בהבנתם שנתי

ניים עם קנין זה תופס, שהרי לא גרע ממתנה, אך אין זה בעלי הדין. אלא שר"מ יודה שכאשר עשו פשרה בש 

 הגדרה של פשרה מבחינתו.  

הגמרא פוסקת שפשרה צריכה קניין, כלומר שהפשרה זה במקום שצריך קניין שנעשית בשניים, וזה הגדרה 

לושה זה יוצא מגדר הפשרה הרגילה ועובר לדין ביצוע שבו יש מרכיב  שית בששל פשרה. ברם כאשר היא נע 

הגמרא פוסקת כמו חכמים בהגדרת . וכך  14של דין, וממילא הבי"ד הוא נותן התוקף למהלך הזה ואין צורך בקניין 

 הפשרה אולם לא מתעלמת מראייתו של רב אשי. 

אתו בי תרי ואמרו לשני אנשים  ד  יא במקרהה,  ביא שהחיד"א מ  בין פסק הש"ס לדעת ר"מ נפק"מ מעניינת לדינא  

אמרי דלעבידו להו פשרה כמשפטה,   שהרי, לר"מ מצי למהדר,  מהםוקנו  םלה  שועשו לנו פשרה כמשפטה, וע 

 פשרה כמשפטה.  שזואין זה כמשפטה אלא בג' ובלא קנין, אבל למאי דפסיק הש"ס לא מצו למהדר, ו

 

 י. היחס בין פשרה לביצוע

 להוציא שישנם צווי דיני: פשרה וביצוע. ונבאר את הדברים: אפשר  מתוך דברינו

רה אינה יוצרת  שרה מגיעה מתוך רצונם של בעלי הדין להתפשר ולהגיע לעמק השווה, ובעצם הפשפשרה: פ 

שלום אלא גורמת לשמור על השלום הקיים בין שני אנשים. לכן כול תוקפה נובע מהסכמת בעלי הדין, והיא  

 
יש ראיה מכך שהגמרא )סנהדרין ו:( מביאה את הפסוק "ויהי דוד עושה משפט וצדקה" המשמש כמקור להיקש לדבר זה    14

 משת רק בלשון ביצוע ולא מזכירה את המילה פשרה. בין פשרה לדין, והיא משת



 507 הלכתא פשרה צריכה קניין / ו.  

 

ת כ"כ בדקדוק ינו מהסכמה של בעלי הדין לוותר על חלקם. וממילא אינה צריכה לעשוקה, הימורכבת רק מצד

 חברות. שאחרי הכול יש כאן כבר רצון לא לריב ולהמשיך לשמור על יחסי 

ביצוע: ביצוע לעומת פשרה מערב בתוכו חלק של דין, הוא מגיע בעיקר אחרי שישנה כבר מריבה בין שני  

שדל ום ביניהם. הוא יגיע מהצד השלישי מהדיין או מישהו חיצוני אחר שישות שלאנשים ואנחנו רוצים לע 

אינו מגיע מרצונם החופשי לגמרי  אותם להגיע לעמק השווה. כאן חייבים לדייק הרבה יותר בדברים שהרי זה  

  אלא ע"י שידול של גורם חיצוני ולכן אם ירגישו שלא קיבלו את המגיע להם המטרה של יצירת השלום לא 

 תושג. 

 להבדל בין פשרה לביצוע:  םוכך נראה מדברי הראשונים המתייחסי

 :)ו.(  תוס' הרא"ש  כתב

לדקדק ולצמצם ולבצע כפי הראוי מזה וליתן לזה  ומאן דמחמיר קרי ליה ביצוע שצריך ג' כעין דין שצריך  "

 ". ין ומפשרןתוך חמלפי הענין ומאן דמיקל קרי ליה פשרה דאין צריך לדקדק כל כך אלא כאדם המטיל צונן ל

 :  יד רמ"הובדומה לכך כתב ה

מזה ונותן  יא ביצוע בג' וביצוע היינו פשרה ואמאי קרי לה ביצוע לפי שנוטל ממון  ואמרינן לימא כתנאי דתנ"

לזה שלא כדין ודמי לגזל ואמטול הכי קרי ליה ביצוע לשון כן ארחות כל בוצע בצע )משלי א'( והיינו דקתני  

יה פשרה  כמים אומרים פשרה ביחיד להכי קרי לה רבי מאיר ביצוע ורבנן קרו לר"מ וחביצוע בשלשה דברי  

רבנן דס"ל דמותר לבצוע קרי ליה פשרה  משום דס"ל לר"מ דאסור לבצוע הילכך קרי ליה ביצוע לשון גזל ו

 ."ואיכא דאמרי דהיינו טעמא דמאן דמחמיר עלה קרי לה ביצוע ומאן דמיקל עלה קרי לה פשרה 

בין פשרה לדין    ים על השלב הראשון בגמרא, בו חשבנו שר"מ וחכמים מסכימים שמקשינןם מדבר הראשוני

יחסים לר"מ וחכמים כיחס של מחמיר מול מקל. ורק נחלקו האם דין בשניים או בשלושה. בשלב זה הם מתי 

פשרה   אולם אחרי שאמרנו שנחלקו האם מקשינן פשרה לדין בעצם יש כבר הבדל מהותי ביניהם ביחס בין 

 אלא שני מהויות שונות. כתבו  ם לביצוע, וזה כבר לא אותו דבר עם שמות שונים כמו שהראשוני

מלך דוד על כל ישראל ויהי דוד עשה משפט וצדקה לכל לפי חילוק זה מובן איך הגמרא למדה מהפסוק "וי

ילים אלא על משפט  פט הרגלדין הביצוע, למרות שיתכן שפסוק זה אינו מדבר על דיני המש)שמואל ב ח, טו(  עמו"  

לום כך על הדיין מוטל להשתמש בכוחו כדי ליצור  המלך. אלא שכמו שהמלך משתמש בכוחו כדי ליצור ש

 שלום. 


