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 ית: ציעא עוסקת בדיני חלוקת טלהמשנה הראשונה במסכת בבא מ 

"שנים אוחזין בטלית, זה אומר אני מצאתיה וזה אומר אני מצאתיה, זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי,  

 ". לו בה פחות מחציה, ויחלוקו  שאיןע שאין לו בה פחות מחציה, וזה ישבע  זה ישב 

יש חצי או שאיננו יודעים למי שייכת ויש לברר מדוע חולקים: האם משום שאנחנו מניחים שאכן לכל אחד  

 פשרה בין הצדדים.  הטלית ומשום כך אנו עושים 

 

 א. מחלוקת רש"י ותוספות 

 יקת ממה שכתב:  מדויידוע מה שרצו לתלות את החקירה שלעיל במחלוקת רש"י ותוס'. שיטת רש"י 

ד לבדו הוי אידך המוציא  "דוקא אוחזין דשניהם מוחזקים בה ואין לזה כח בה יותר מזה שאילו היתה ביד אח

 ".ליטול בשבועה זה   מחבירו ועליו להביא ראיה בעדים שהיא שלו ואינו נאמן

הנטילה היא  זין  ר רש"י שבמקרה שאחד אחוז לבדו לא נוטל בשבועה, משמע שכאשר שניים אוחממה שהזכי

שלו הטלית  האם  אחד  כל  לגבי  ספק  יש  ולשיטתו  השבועה.  ע"י  מ   דווקא  הטענה  לחזק  עליהם וכדי  טילים 

ע"ב  ועל ידי זה חולקים ואם כן יחלוקו לא מהדין אלא מפשרה. ושיטתו מדוייקת יותר ממה שכתב ב שבועה  

 :  )ד"ה בשבועה פלגי לה( 

נן להוציא לא קים להו לרב  ( בכולה)פיס בכולה והאי תפיס  אי ת"כיון דמחסר גוביינא במה שחבירו תופס דה

 דבעי ראיה הצריכום שבועה". ממון מחזקתו בכדי כדאמרי' התם לרבנן 

על השאלה ד"ה ויחלוקו(  ) לעומתו שיטת התוס' היא שלכל אחד יש חצי והחלוקה היא בדין. ומדוייק ממה שכתב  

ל דאוחזין שאני דחשיב כאילו כל אחד יש לו בה בודאי  "וי"למה לא אומרים כאן כל דאלים גבר אלא חולקים: 

 א". נן סהדי דמאי דתפיס האי דידיה הוהחצי דא

,  )ד"ה ויחלוקווכמו כן מתבררת מחלוקתם בתנאים לחלוקה, שלפי תוס' צריך שיהיו אוחזים ואע"פ שיש שם רמאי  

. לפי רש"י שהחלוקה  )ד"ה במקח וממכר(   מונח ולפי רש"י אם יש רמאי לא חולקים אלא יהא  ובע"ב ד"ה אי תנא מציאה(  

ענות של שניהם עוד יותר פגומות ואי אפשר  היא פשרה ולכל אחד ספק אם הטלית שלו, כאשר יש רמאי הט 

אי אפשר לחלוק, רק צריך שתהיה חלוקה  חלוקה היא דין ולכן גם אם יש רמלחלוק בשבועה, ואילו לפי התוס' ה

רש ששיטת  ונראה  ריב"א בב"ב  "י השאפשר שהיא אמת.  שכתב שלא צריך  )לד: תוד"ה ההוא ארבא(  יא כשיטת 

 לכאורה מדברי הגמ' בדף ה: מוכח כדברי התוס':   )וכ"כ בנחל"ד(. שיהיו אוחזים אלא שלא יהיה רמאי 

בועה זו למה אמר ר' יוחנן שבועה זו תקנת חכמים היא שלא  "וכי מאחר שזה תפוס ועומד וזה תפוס ועומד ש

  הולך ותוקף בטליתו של חבירו ואומר שלי הוא".אחד  יהא כל אחד ו
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בועה ש  -חשש חיצוני שאם יחלוקו ילכו אנשים ויתקפו  נראה שלכל אחד יש חצי טלית והשבועה תוקנה נגד

יהא כל אחד הולך וכו' היא שמח אותו חשש נוצרה  חיצונית לחלוקה. ולפי רש"י צריך לומר שכוונת הגמ' שלא  

 פגומות ויש לתקנן ולחזקן ע"י השבועה.    נעשוריעותא בטענותיהם והן 

 

 הילך  -ב. מקור בגמרא לצדדים השונים

 חייא ורב ששת בסוגיית הילך. הגמ' בדף ד. מביאה מחלוקת: לוקת נחלקו ר' נראה שבאותה מח

 והלה אומר אין לך בידי אלא נ' זוז והילך חייב מאי טעמא הילך נמי כמודה מקצת "דאמר ר' חייא מנה לי בידך 

תני  הילך הוא וק  (אנן סהדי דמאי דתפיס )נה דמי ותנא תונא שנים אוחזין בטלית והא הכא כיון דתפיס  הטע 

ו מלוה  ב ששת אמר הילך פטור מ"ט כיון דאמר ליה הילך הני זוזי דקא מודי בגוייהו כמאן דנקיט להישבע ור

תניתין אמר לך רב ששת  יא מדמי באינך חמשים הא לא מודי הלכך ליכא הודאת מקצת הטענה ולרב ששת קש

הילך חייב מתקני    א מדאורייתאי אמרת בשלמ מתניתין תקנת חכמים היא ואידך אין תקנת חכמים היא ומיהו א

רב מתקני  פטור  הילך  מדאורייתא  אמרת  אי  אלא  דאורייתא  כעין  שבועה  דכוותה  רבנן  דליתא  שבועה  נן 

 בדאורייתא".

יק  אם אתה מסביר שבהילך לא נחשב הדבר כאילו מחזכך:  הרשב"א שם מסביר שר' חייא אומר לרב ששת  

ד אוחז נה חייב שבועה שכן הטלית עדיין לא חלוקה וכל אחהתובע בחפץ וחייב הנתבע שבועה, מובן למה במש 

מר שהילך פטור ונחשב כאילו התובע מחזיק בחפץ, למה בכולה ותקנו שיחלוקו בשבועה, אבל אם אתה או

נחשבת כבר כאילו נחלקה ולכל אחד יש חצי. רב ששת עונה לו שודאי נחשב  לית  במשנה חייב שבועה? הרי הט

שהם רבים על הטלית בפנינו הטילו עליהם שבועה מתקנת חכמים. וזו  אלא שכיון    נחלקה הטליתהדבר כאילו  

)ד"ה ורב ששת( ', והדברים מתיישבים אף עם פסיקת ההלכה של כל אחד. התוס' שם  בדיוק מחלוקת רש"י ותוס

  כתב ששיטת רש"י היא שהלכה כר' חייא כשיטת)סי' רכב(  כה כרב ששת. ובאור זרוע בפרק שמיני  שהל  פוסק

.( )קשלעיל(. הוא מוכיח זאת ממה שכתב רש"י על קושיית הגמ'    כמה גאונים וכשיטת ספר חפץ )מוזכר בתוס'

ואיכא למ"ד דהילך פטור" "א(  )ד"ה הילך הו"ועוד הילך הוא", שכתב רש"י שם    -על המשנה שם שמחייבת שבועה

יותר הדברים    ודייק האור זרוע שלא כתב דקי"ל אלא שיש מי שאומר. ולפי דברי הרשב"א מתבהרים עוד 

 רב ששת. יקתו כשרש"י פירש את המשנה לפי פסיקתו כר' חייא ואילו תוס' פירש לפי פס

 

 בעי ר' זירא  - ג. מקור נוסף

 , שם מביאה הגמ' את ספקו של ר' זירא: ף ו. מקור נוסף בגמרא לצדדים השונים הוא בד

אודויי אודי ליה ואי דקא צווח מאי הוה ליה למעבד  "בעי ר' זירא תקפה אחד בפנינו מהו היכי דמי אי דשתיק 

מדאשתיק אודויי אודי ליה או דלמא כיון דקא צווח השתא איגלאי  ריכא דשתיק מעיקרא והדר צווח מאי  לא צ

 הא קא חזו ליה רבנן". סבר מילתא דהאי דשתיק מעיקרא 

הרא"ש   זירא.  ר'  של  ספקו  את  להבין  איך  הראשונים  יא(  נחלקו  אמוסיף  )סי'  אצלנו:  מילה  מופיעה  חת שלא 

האם השתיקה היא הודאה גמורה או לא,    אודויי אודי ליה או דלמא…" ולשיטתו הספק הוא   ודאי"מדאשתיק  

מציע שני הסברים לספק,  א צריכא, מובא גם בשטמ"ק(  ה ל)ד"  ולא נאריך בביאור הסברות לכאן ולכאן לשיטתו. הר"ן

 ונביא כאן את הסברו הראשון: 

כן  אמרינן טלית זו מתחילה בספק היתה עומדת שלא היינו יודעים של מי היא וכיון ש  בעיא לן מי"הכי קא מי

שתיק  דאי  מהני להעמידה ברשות זה שתקפה או דילמא כיון דקא צוח ואיכא למימר דהאי  ספק הודאהאף  

פק דאנן  לא היתה מוטלת בסלאו משום הודאה הוא אין תולין לומר שמא הודה לפי שטלית זו אף מתחילה  

 דאה מוציא מידי ודאי". י דתפיס האי דידיה הוא ומאי דתפיס האי דידיה הוא וכיון שכן אין ספק הוסהדי דמא
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פקו של ר' זירא הוא האם לגבי  ה. סלפי הר"ן ברור שההודאה המוזכרת בגמ' היא לא ודאית אלא ספק הודא

וחזק עתה,  להשאיר הטלית בידי מי שמכ תועיל אפי' ספק הודאה  שניהם יש ספק אם יש להם חלק בטלית וא"

שאיר את כל הטלית בידי המוחזק אלא עליהם  או שלכל אחד יש ודאי חצי וא"כ לא תועיל ספק הודאה לה

כתב  )ג: מדפי הרי"ף( ד השני הוא כשיטת התוס'. הרי"ף  והצ  לחלוק. נמצא שהצד הראשון בגמ' הוא כשיטת רש"י 

 . 1שלכן לא מוציאים מהתוקף וכ"כ הרשב"א)שם( ש שספקו של ר' זירא לא נפשט, והוסיף הרא"

הראשונים שלא מוציאים מהתוקף, וכתב שם המ"מ שהרמב"ם פסק כך  פסק כמו שאר  )טוען ונטען ט, יב(  הרמב"ם  

לא נפשט הספק ולכן לא מוציאים, ושנית משום שדרכו של הרמב"ם  נו שמשני טעמים: ראשית ממה שהבא

"את"ל תקפה אין מוציאין". הלח"מ הקשה הרי בהמשך כותב הרמב"ם לפסוק כאת"ל והגמ' בהמשך כותבת  

ם את הטלית, ואם אכן נפשט הספק למה יחלוקו. לכן מסביר הלח"מ שלמרות שאם תקף השני בחזרה חולקי

כתב שלא ירד )קלח, ב(  עיקר הדבר נותר בבעיא, ולא ברורה לי כוונתו, וכן הקצוה"ח  יין  שאמרה הגמ' את"ל עד

רמב"ם הבין את הספק בגמרא כמו ההסבר השני בר"ן )שלא הובא רמה. לכן הקצות הסביר שהלסוף דעתו ה

קה  (, שפשוט לגמרא שלגבי כל אחד יש ספק אם יש לו חלק בטלית וספקו של ר' זירא הוא האם השתי לעיל

ז אומר יא ספק הודאה ולכן לא נוציא מהתוקף המוחזק או שהיא כלל לא הודאה ולכן מוציאים מהתוקף. לפי"ה

ן כאשר השני  הקצות שכאשר פשטה הגמ' שאם תקף אין מוציאים, נמצא שהשתיקה היא ספק הודאה ואם כ

רמב"ם היא כשיטת  טת התקף בחזרה לא נאמר שתחזור כל הטלית לראשון אלא יחלוקו. ולפי דברי הקצות שי 

והדברים חצי.  ודאי  אחד  לכל  אין  בטלית  אוחזים  שניים  שכאשר  שביארנו  כפי  דברי    רש"י  עם  מתיישבים 

ו בחצר הדין הוא שיחלוקו. הרמב"ם בהלכה ז שכתב שגם כאשר יושבים בצד ערמת חטים המונחת בסמטא א

. ונמצא שרש"י  2צריך שיהיו אוחזים  שלא  ששיטת הרמב"ם כשיטת ריב"א שהזכרנו)אות ז(  והוכיח מזה ההגה"מ  

 .3רמב"ם וריב"א כולם בשיטה אחת, שהחלוקה היא מפשרה 

 

 ת נוספים בהם נחלקוקומוד. מ

בדרך של פשרה, היא חלק ממחלוקת גדולה נראה שמחלוקתם כאן האם לפרש את הסוגיא בדרך של דין או  

 שמופיעה לפחות בשני מקומות נוספים במסכת. 

יתומים שקנה שור בשביל היתומים ומסר אותו לרועה, לאותו ת על אפוטרופוס של  מספר בדף מב: הגמרא  

שווי  ישים מ ם ולכן הוא מת, ולמסקנה הגמ' פוסקת שעל הרועה לשלם דמי בשר בזול )שני של שור לא היו שיניי

 שהוא פשרה בין היתומים לרועה. התוס' שם לעומת זאת כתבו: )בד"ה ומשלם( הבשר(, ומפרש רש"י 

ורבינו תם פירש  "י ה "פרש גמור הואטיל פשרה ביניהם  דאם היה מודיעו היה הספסירא שוחטו מיד    דדין 

 השוק שהיה מת קודם".מוכרו בזול ולא היה יכול להשהותו עד יום ו

לים שחרשו במקום מלא באבנים שידעו שהיה להם להיזהר ונשבר קנקן המחרשה ופסקה  ובדף פ. לגבי פוע

מפני שהוא ממון המוטל בספק, שלא יודעים מי  )ד"ה תרוייהו משלמים(  וכתב רש"י שם  ים.  הגמרא ששניהם משלמ 

 )ד"ה ואי דוכתא(: מו שניהם. ותמהו עליו בתוס' אשם ולכן ישל

ע  מי  ספק  דהוי  משום  בקונטרס  והמוציא  "פי'  כרבנן  אלא  כסומכוס  לה:(  ד'  )ב"ק  קי"ל  דלא  נראה  ואין  שה 

שניהם פטורים אלא נ"ל דהכא שניהם פשעו כיון דמחזקא בגונדרי הוא   הוי מחבירו עליו הראיה ואי הוה ספק

 ב על חבירו כמו על עצמו ולהזהירו ואחרי שלא הזהירו גם הוא פשע". ליתן ל   נשבר מאד בקל והיה לכל אחד

 
 את הספק אחרת וא"כ אין מכאן ראיה שפירש את דין יחלוקו באופן שונה מהתוס'.  כפי שהזכרנו הרא"ש מפרש 1
 התוס' ולא כדברי הנחל"ד. גמ"י כתב ששיטת רש"י היא כשיטת עם זאת הה 2
 ביאור שיטת הרמב"ם, ולא נאריך בזה ועיקר המאמר יסוב סביב רש"י ותוס'.יש עוד אריכות רבה בנו"כ ובאחרונים ב 3
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בבכורות    והרש"ש  התוס'  דברי  עפ"י  רש"י  דברי  ליישב  כתב  אסי(  שם  רב  דאמר  ד"ה  שהיה  )מח.  מקומות  שיש 

ם/ יקבל חצי, ונראה שהוא כעין פשרה. ותוס' יכלו אף הם לפרש כך פק ולכן פסקו שכל אחד ישלים סלחכמ

קה היא  ר לפרש שהחלוהגמרא אצלנו אלא שנראה שלשיטתם הפשרה היא מפלט אחרון וכל זמן שאפשאת  

דיני  תם בנראה שמחלוקת זו תלויה במחלוקת לגבי תפקיד בית הדין כפי שמתבטאת מחלוק  מדין ודאי עדיף. 

 פשרה בתחילת סנהדרין, אך לפני זה נקדים מחלוקת נוספת מהמסכת שלנו. 

 

 משורת הדין ה. כפייה על לפנים

והדרכי   )חו"מ סי' יב( תיקו דבריו הב"י  שלא כופים לעשות לפנים משורת הדין והע)סי' ז(  פסק הרא"ש בפרק שני  

ופים על לפנים משורת הדין, ואף הביא לזה ה שכואילו המרדכי כתב בשם הראב"ן והראבי")שם סי' רנט(.  משה  

ם ששברו לו את החבית משום למען תלך בדרך ראיה מהגמ' בפג. שפסק שם רבה בר בר חנן לשלם לסבלי

לגבי הנותן סימן באבידה שאין חובה להחזיר: "נעשה  )כד:(  הגמ'    חות צדיקים תשמור. ומה שאמרה טובים ואר 

 קים שהמוצא עני והמאבד עשיר שאז לא כופים. עוס כצווח על ביתו שנפל", מפרשים ששם

מחלק בין לפנים משורת הדין לבין למען  ים משורת הדין(  לפנ  )ד"הונראה שאף רש"י ותוס' נחלקו בזה. תוס' בכד:  

ם מה"ד לא שייך במקום שהאדם מפסיד כסף )כגון שם שנשברה חביתו(. לעומתו רש"י  תלך בדרך טובים, לפני

לפנים משורת הדין". ונראה שלרש"י כמו ששם כפו כמו כן כופים בכל מקרה של    - םטוביבפג. פירש: "בדרך  

ואי ועליו ללכת בדרכי לו לתוסלפנים מה"ד,  שרבה בר בר חנן אדם חשוב היה  רב משום  ' דווקא שם כפה 

 הטובים והצדיקים אבל בסתם אין כופים כלל.

שורת הדין. שלפי רש"י הציווי הוא גם על  ים מונראה שיסוד המחלוקת הוא בשאלה על מי מוטל לעשות לפנ

ד פוסק ופועל רק  וס' הציווי הוא רק על היחיד אבל ב""ד, ולכן כופים על כך. ואילו לפי תיהיחיד וגם על הב

 ונרחיב יותר בהמשך. עפ"י שורת הדין. 

 

 ו. פשרה ודין 

לוקת שמואל ור' אבהו ת מחהגמ' בתחילת מסכת סנהדרין עוסקת בדיני פשרה ובדף ו. רוצה הגמ' לתלות א

ן פשרה תוך סברא ש"מקשינהנצרכים לפשרה מ  האם שניים שדנו דיניהם דין במחלוקת לגבי מספר הדיינים 

רש"י   שם  ומפרש  מקשינן(:  לדין".  ביצו  "דכתיב)ד"ה  דזהו  לקמן  ואמרינן  וצדקה  דאיתקוש  משפט  אלמא  ע 

 )ד"ה מקשינן(: ותמה עליו התוס' . למשפט"

ך הפשרה בג' משמע דמקיש פשרה ומוכח לקמן דההוא תנא אית מן כשם שהדין בג' כא לק"ותימה דהא תני

אי מקרי  ורבי יהושע בן קרחה סבר מצוה אלמא לא דריש ת"ק משפט וצדקה לענין ביצוע דליה דרשות לבצוע  

מההוא קרא נמי דכתיב אמת ומשפט שלום ליכא למידרש ביצוע דאיתקש שלום  צדקה אם כן הוה מצוה ו

 דאם כן הוי מצוה לבצוע דשלום נמי מצוה הוא". שפט  למ

תוס'(  דנה במחלוקת ת"ק ור' יהושע בן קרחה )שהוזכרה בונראה שנחלקו בביאור הסוגיא בסוף ו:, הגמ' שם  

 האם רשות לבצוע או מצווה:

 אמר  בן קרחה איני והא רב הונא תלמידיה דרב הוה כי הוה אתו לקמיה דרב הונא  "אמר רב הלכה כרבי יהושע

י דינא צוה למימרא להו אלהו אי דינא בעיתו אי פשרה בעיתו מאי מצוה נמי דקאמר רבי יהושע בן קרחה מ

 ". פשרה בעיתו היינו תנא קמא איכא בינייהו מצוה רבי יהושע בן קרחה סבר מצוה ת"ק סבר רשותבעיתו אי 

ל הדיינים מצווה לדון עפ"י  אם ענראה שלפי רש"י בהתחלה סברה הגמ' שהמחלוקת בין ת"ק לר' יהושע היא ה

ו. לכן מסיקה  א שאמר אי דינא בעיתל הדין וקשה מרב הונפשרה ולפי"ז לר' יהושע אין להזכיר את הדרך ש

להביא את הבאים לדין לבקש    הגמ' שלכ"ע מצווה על הדיינים לדון פשרה אלא שהשאלה היא האם הם מצווים

ם המצווה. נמצא שלרש"י לכ"ע יש מצווה לדון ולפסוק  עליהפשרה או שרק אם יבקשו מהם לדון פשרה מוטלת  
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ה להזכיר, או שהחיוב חל ברגע שיבקשו  לפניהם וא"כ מצוווב חל ברגע שבאו  פשרה אלא שנחלקו האם החי

 ואם לא בקשו אין מצווה. 

 ך הגמ' באופן אחר. בעקבות הקושיא מרב הונא מסיקה הגמ' שלכ"ע אין מצווה ואילו לפי תוס' מתבאר מהל

עלי הדין להגיע  יקת הפשרה, הפשרה היא הסתלקות הדיין מכסא השופט. תפקיד הפשרן הוא לסייע לב בפס 

נובע מהסכמת בעלי הדין פשרה, הוא לא פוסל . לפי תוס' המחלוקת היא האם הדיינים  4ק, כל דבר שיאמר 

, שלפי רש"י  רש"יהביא למציאות של פשרה או שאינם מצווים. ואם כן הסתלקה קושיית התוספות ממצווים ל

  יבקשו זאת בעלי   מצווה חלה רק אם גם מי שאומר רשות לבצוע מסכים שבעצם הפשרה יש צדקה ושלום, אך ה

 הדין. אך לתוס' אכן קשה על רש"י שלשיטתם למאן דאמר רשות לבצוע אין שום מצווה בפשרה. 

 

 מצווה למימרא להו 

"למ יהושע מצווה להזכיר פשרה דהיינו  שלר'  וכן    ימראהזכרנו כבר  אי דינא בעיתו אי פשרה בעיתו",  להו 

הפך הסדר שמופיע בגמ' וכתב: "ומצווה לדיין להתחיל  )סי' יב(  שאר הפוסקים. אמנם הטור   העתיק הרא"ש וכן

דין", והציע הב"י שם שהטור למד מדברי רש"י  להם בפשרה שיאמר להם במה אתם רוצים יותר בפשרה או ב

ברישא אי דינא בעיתו אי פשרה בעיתו   -"מצוה למימר להו  )ז.(:  שכתב  ממה  שיש להקדים הפשרה לדין, וזה  

זה תלוי במחלוקת דלעיל שלפי רש"י שיש מצווה על הדיינים לשפוט  לומר ש  ". אפשר דפתחינן להו בפשרה

ול הפשרה  להקדים  פשרה עליהם  תוס' עפ"י  לפי  ואילו  בפשרה,  לבחור  הדין  לבעלי  לגרום  ביותר  השתדל 

ואף   בעלי הדין והדיין רק מצווה להזכיר לא צריך להקדים. אמנם הדברים לא מוכרחים,רה מ שהפשרה בעיק

 .5הטור סובר שלא צריך בדווקא להזכיר פשרה בתחילה כתבו שאפשר שאף הב"י והב"ח

רש"י שמצווה על הדיין להדר אחר פשרה ולדבר על ליבם של בעלי הדין וזו הדרישה שם רוצה לומר בכוונת  

. והט"ז על השו"ע שם הביא דברי המהר"ל מפראג שהוכיח מדברי רב הונא  6ה שהקדים הפשרה ר במכוונת הטו

. ואם נאמר שזה תלוי באותה מחלוקת רש"י ותוס' 7בעיתו אי פשרה בעיתו( שאין לרדוף אחרי הפשרה  )אי דינא

דייינים להגיע  צד ה)רש"י כדברי הסמ"ע ותוס' כמהר"ל(, תחריף יותר המחלוקת שלפי התוס' אין כל עניין מ

פסוק פשרה ולכן ינים לעל הדי לפשרה ומצווה למימרא פירושה כפשוטו רק לומר. ואילו לפי רש"י יש מצווה 

 מוטל עליהם לחזר אחריה. 

 

 נגמר הדין אי אתה רשאי לבצוע 

  ( בשלושה נגמר הדין אי 8ו. מביאה ברייתא: "ת"ר כשם שהדין בשלושה כך ביצוע )=פשרה  הגמ' שם בסוף דף

" ומקור "שאמרו איש פלוני אתה זכאי איש פלוני את חייב)ד"ה נגמר הדין(:  י  רשאי לבצוע" ופירש שם רש"   אתה

 )ד"ה נגמר(: . ואילו תוס' שם כתבו 9דבריו מהגמ' בסוף העמוד

היטב וכמו גמרו את הדין דלא מיחסר אלא איש פלוני אתה חייב דכיון דנתברר כל  "כגון שכבר דקדקו בדין  

 ותו לעשות פשרה שאילמלא היה יודע שנתברר דינו לזכות לא היה מתרצה לפשרה בשום ענין".  להטעכך אין  

 
ה  ש מחלוקת בין רש"י לתוס' בסמכות הפשרן ובתוקף הפשרה, לשניהם פשרה צריכה קניין גם בשלושלא נראה לי שי   4

 ולים לחזור)ה:(, המחלוקת היא על מהות הפשרה.)ו.( ואחרי שעשו קניין אין יכ
ב  את פתח לו(, וכ"כ במשכנות יעק -פתחינן להו בפשרה", מלשון פתיחת פתח )כמו בהגדה של פסחומה שכתב רש"י "ד 5

 )חו"מ סי' ט(. 
 הערוה"ש. וכך הוא מפרש גם בסמ"ע בכוונת השו"ע, וכך העתיק הנתה"מ )סק"ג( וכ"כ  6
 ומים )סק"ד(. וכן העתיק באורים ות 7
 עיין תוס' רא"ש ו. ד"ה בצוע בשלושה. 8
"ג( לביאור אחר גמר דין אמר רב יהודה אמר רב איש פלוני אתה חייב איש פלוני אתה זכאי" )עיין בב"ח )סק   "היכי דמי  9

 בדברי הגמ' לפי הבנת התוס'. 
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)יז.  גם אם לא אמרו בפועל כיון שהם כבר יודעים עם מי הדין אסור להציע פשרה, וכ"כ התוס' בב"מ  תוס'  לפי ה

טור )שם(  גמ' ולא פירש. ובאת ההעתיק הרא"ש )סי' ד(  וכ"כ שם התוס' רא"ש בתירוץ השני. ובהלכות  ד"ה חייב(,  

זמן שלא גמר הדין לומר פלוני   טה כלין נוכתב מפורש כדברי רש"י: "אפילו אם שמע דבריהם ויודע להיכן הד

 .10זכאי ופלוני חייב אבל לאחר גמר דין אינו יכול לעשות פשרה". וכן כתב הטור בקיצור פסקי הרא"ש 

אימות כפתור ופרח. לרש"י ולטור הפשרה היא חלק  ם מתונראה שאף כאן נחלקו באותה מחלוקת ושיטותיה

על הדיינים מוטל להדר אחר הפשרה, ולכן עד שלא  יין, ושל הד  הכלים שביד הדיין והפשרה עצמה היא פסק מ

אמרו פלוני חייב וכו' עדיין אפשר לעשות פשרה. ואילו לתוס' ולרא"ש הפשרה היא לא חלק מהמשפט אלא  

דוף אחר הפשרה, ולכן ברגע שהתברר להם להיכן נוטה הדין אסור לעשות  ן לר סוג של הסתלקות ואין עניי

ד בעלי הדין, נימקו שיטתם שאם היה יודע שהדין עמו לא היה מתרצה  קרה מצכל עי  פשרה, וכיון שהפשרה

 לפשרה. 

  

 ז. סיכום השיטות 

בלבד ולהביא    תורהמה שהעלנו אפשר להסביר שלפי תוס' תפקיד בית הדין הוא לשפוט על פי חוקי ה  ע"פ

יעים אותו טוב, ולכן מצ הדין זה פתרוןלצדק ולדין אמת. ולכן לפי תוס' לא מהדרים אחרי הפשרה, מצד בעלי  

אחר של יישוב המחלוקת    אבל על בית הדין מוטל לשפוט. לפי תוס' הפשרה איננה פסק של בית הדין אלא סוג 

של בית הדין.  משורת הדין שהרי אין זה מתפקידו  נים  לשיטת התוס' לא כופים על לפ   ין. ולפי"זבין בעלי הד

חלוקה שבש"ס מדין פשרה ומעדיפים לומר שהם דין, משום    ומתוך כך נבין למה תוס' מתרחקים מלהסביר דיני

ולא יכול להיות שיפסקו פשרה, ורק במקרים מיוחדים  תם הפשרה והדין הם מושגים שונים לחלוטין  שלשיט

הדין לשלב בתוך פסיקותיו את הצדקה והשלום ולא רק בהסתלקות ש"י על בית פי ר ואילו ל  מאוד פירשו כך. 

מצווים להדר אחרי הפשרה ולרדוף אחריה. וכמו כן ב"ד כופים על לפמה"ד כדי להביא  מהדין. ולכן הדיינים  

  כמיםאת על אדם עני כי זה לא מדרכי הצדקה והשלום. ולפי רש"י אין מניעה לפרש שחשלום, אך לא כופים זל

 פסקו וקבעו הלכות שיש בהם פשרה, משום שזו דרכו של בית הדין. 

 

 ח. סיכום 

היא שהפשרה    פקידו הכללי של בית הדין. דרך א'יך המשפט ובתקומה של הפשרה בתהלהצענו שתי הבנות במ

 ידי הדיין ליישוב סכסוכים ופתרון בעיות, ותפקיד בית הדין הוא לא רק לשפוטהיא דרך מועדפת שנתנה ל 

יין  היא שהפשרה היא סוג של הסתלקות הד   דל להביא לצדקה ושלום. ודרך ב'י דין תורה אלא בנוסף להשתעפ"

ורה. ה עדיפות על פני דין תורה, ותפקיד בית הדין הוא לשפוט עפ"י דין תמפסיקת הדין, ומצד הדיין אין ל

 מתבטאת בכמה מקומות:  וקת זוומחל.  ותוס', שרש"י נקט כדרך א' והתוס' כדרך ב'והסברנו שנחלקו בזה רש"י  

 א. האם ב"ד כופה על לפנים משורת הדין. 

 . ות לבצוע או מצווה לבצועב. ביאור המחלוקת האם רש

 מצווה לרדוף אחר הפשרה. ג. ביאור דברי הגמ' מצווה למימרא להו אי דינא בעיתו אי פשרה בעיתו, והאם 

 ד. הגדרת גמר הדין שאחריו אי אפשר לבצוע. 

פי   הועל  שנזה  מה  אוחזיםסברנו  שניים  במסכת:  מקומות  בשלושה  ותוס'  רש"י  הרועה )ב.(,  יחלוקו    -חלקו 

האם זה מדין )תוס'( או מפשרה )רש"י(.  )פ.(  והפועלים שמשלמים שניהם על הקנקן  )מב:(    דמי בשר בזולשמשלם  

 יית הילך ובעי ר' זירא. בסוגספנו על זה ביטויים בתוך הגמ' לצדדים השונים במחלוקת לגבי שניים אוחזים,  והו

 
סי' י"ח  אביו, וכך דרכו בכמה מקומות )ל  אין לתמוה אם הטור בקיצור הפסקים חולק על  10 דוג' עיין ברא"ש ב"מ פ"ב 

 .ובקיצור הפסקים שם(


