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 1וא מב

 : )ו.( אומרת הגמרא 

בהא קמיפלגי; דמר סבר: מקשינן פשרה  ..  רים: פשרה ביחיד.וחכמים אומביצוע בשלשה, דברי רבי מאיר,  "

לדין, ומר סבר: לא מקשינן פשרה לדין. לימא תלתא תנאי בפשרה, דמר סבר: בשלשה, ומר סבר: בשנים, ומר  

אפילו חד נמי,    -יימר בר שלמיא: מאן דאמר תרי    מא רביסבר ביחיד? אמר רב אחא בריה דרב איקא, ואיתי

 . "כי היכי דליהוו עליה סהדי  -קאמר תרי והאי ד

כלומר, מביאה הגמ' שקיימות שלוש דעות בתנאים כמה דיינים צריך בעשיית הפשרה: הדעה הראשונה סוברת 

הדעה הקיצונית לצד  זאת,    שצריך שלושה דיינים בפשרה כמו בדין רגיל כיוון שמקישים פשרה לדין. לעומת

בעשיית אחד  דיין  שמספיק  סוברת  כיו  השני  השלישית  הפשרה  הדעה  ואילו  לדין.  פשרה  מקישים  שלא  ון 

סוברת שבשביל הפשרה מספיק דיין יחיד, אך מאחר שצריך שיהיו שני עדים צריך שני דיינים בעשיית הפשרה  

 בכדי שיוכלו להעיד במקרה הצורך. 

  -בה    ערך העליון של הפשרה, ונציג שלושה אפשרויות מרכזיות להבין מהו ה  במהותהבמאמר זה נדון בעז"ה  

כגון   הפשרה,  בעשיית  דינים  במספר  נעסוק  הדברים  מהלך  בתוך  היושר.  או  הדין  הפשרה    -השלום,  האם 

מוגדרת כחלק מפסקי בית הדין או שהיא הסכם חיצוני לבית הדין? האם יש צורך לקרב את דין הפשרה לעיקר  

 את שאלות אלה. דון ולברר התורה? והאם יכולה להיות טעות בפשרה? ונשתדל בעז"ה ל  דין שלה

 

 פתיחה: פשרת השלום ופשרת הדין 

עולם כמנהגו נוהג, ודרך העולם היא שבכל מקום שיש קיבוץ של אנשים שמקיימים ביניהם יחסים חברתיים  

 ומסחריים מכל סוג שהוא הדבר מוליד מריבות וחיכוכים. 

 אפשר לפתור כל מריבה באחת משתי דרכים: כאורה ול

ת היא על ידי הוצאת האמת לאור. כלומר, הדרך הראשונה בה אפשר לעשות  פתור מריבוהדרך הראשונה ל

סדר בעולם היא ע"י אמירה שבכל מקום שיהיה ויכוח בין שני אנשים הם יבואו לפני בית הדין, והדיינים ידונו 

 
וגיה זו, ולעוזיאל סגרון הי"ו שסייע  תחילה אפתח בהכרת הטוב לחברותא היקר ציון רובין הי"ו איתו למדתי את בסיס ס   1

 הבנותיהם וסברותיהם הינן חלק בלתי נפרד מהכתוב במאמר זה.בידי רבות בבירור הדברים, ו 
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  שנה כלל אםני הצדדים צודק. ובמקרה שהריב נפתר בצורה זו אין זה מ מבין ש במקרה ויכריעו ע"פ האמת מי  

בעלי הדין יהיו מרוצים מהפסק ויקבלו אותו בלב שלם או שלא, והערך העליון והיחיד שמסדר את המציאות 

 . 2הוא האמת

ל  בניגוד  כלומר,  פשרה.  ידי  על  ביניהם  שלום  לעשות  היא  אנשים  בין  מריבה  לפתור  השנייה  דרך הדרך 

סדר ע"י גישור בין שני בעלי    מציעה לעשות אשונה שבה האמת היא זו שעושה את הסדר בעולם, דרך זו  הר 

 הדין, ולמצוא את עמק השווה שבו שניהם יהיו מרוצים ויקבלו את הפשרה בלב שלם. 

ין  מהו ד  כי צריך דיינים בקיאים שיגידו  -אלא שבעוד שבשביל לעשות דין מובן למה צריך ללכת דווקא לבי"ד  

צורך בבי"ד, וגם כל אדם רגיל יכול לייעץ  לכאורה אין  התורה, בשביל לגשר בין אנשים ולעשות ביניהם שלום  

לבעלי הדין עצה טובה שתפשר ביניהם! וא"כ למה יש עיסוק גדול כ"כ בסוגייתנו בשאלה האם אפשר לעשות 

 פשרה ביחיד או שצריך שלושה דיינים? 

 גי פשרה: שני סולכן נראה שצריך לחלק בין  

עומד בראש סדר העדיפויות הוא השלום, בפשרה זו הדבר היחיד ש  -  פשרת שלוםהפשרה הראשונה הינה  

בין אם עושה הפשרה הוא דיין ובין אם הוא סתם אדם פשוט,    -וכל הדרכים כשרות בשביל לעשות את השלום  

ובילה לשלום הרי היא רצויה  פשרה מבין אם הפשרה קרובה לדין התורה ובין אם היא היפך הדין, כל עוד ה 

 דין הלכתי, ואין עליה מחלוקת כלל בסוגייתנו. ל פשרה מסוג זה לא חל אף ומקובלת. וע

פשרה זו לעומת פשרת השלום אינה שמה בראש מעייניה רק את השלום,   -   פשרת דיןהפשרה השנייה הינה  

צאים את פשרה זו רק במקרה שבעלי  אנו מואלא היא פשרה בעלת אופי דיני שנעשית בצורה דומה לפסק דין. ו

דיינים שיעשו ביניהם פשרה, ומאחר שאין זה תפקידו של בית הדין לייעץ  אים לפני בי"ד ומבקשים מה הדין ב

 עצות טובות לאנשים אלא לפסוק דינים, הפשרה מקבלת אופי של דין. 

יינים יעשו ביניהם פשרה, ים שהדונראה שקיים טעם נוסף ומשמעותי יותר מדוע במקרה שבעלי הדין מעוניינ 

יווצר בעיה חמורה אם יהיה אפשר לעשות בבי"ד פשרת שלום. ופי של דין, ואף יכולה להפשרתם מקבלת א

בסוגיה   הראשונים  וכו'( שכן  פשרה  והלכתא  ד"ה  רא"ש  התוס'  קניין,  צריכה  ד"ה  שהדיינים    )תוס'  שבמקרה  כותבים 

לים, זה מעין  במקום שבעלי הדין יודעים על מה הם מוח מת, אףמשיאים לבעלי הדין עצה לעשות פשרה מסוי

, מאחר שהבעל דין סומך על הדיינים. וא"כ רואים שבמקום שהדיינים מציעים פשרה, סמכותם מחילה בטעות

 מעוותת את הפשרה וגורמת לבעלי הדין לעשות דברים נגד רצונם. 

פשרות אלו, אך לעת עתה בשביל חידוד סוגי    בהמשך, מתוך בירור הדברים יתבארו מספר הבדלים בין שני

בנוגע לצורה בה נעשית הפשרה. בפשרת שלום מסתבר שהמפשר נושא ונותן  יין נציג הבדל בסיסי אחד  הענ

עם בעלי הדין במהלך גיבוש הפשרה, עד שהוא מצליח למצוא פשרה שמתיישבת היטב על ליבם. אך בפשרת  

שא ונותן עם בעלי  נותיהם לפני הדיין, מסתבר שהדיין לא נואת טע  דין, לאחר ששני בעלי הדין באים ושוטחים

מ לשמוע מהי הפשרה הרצויה מבחינתם, אלא הוא חושב לבד על הפשרה שלדעתו תהיה המדויקת  הדין ע"

 . 3והטובה ביותר, ובסופו של דבר הוא מציג אותה בפניהם כפסק דין 

 
נו חכמים כדי שבעלי הדין יקבלו עליהם את חלוטין ע"פ האמת מצאנו מספר דינים שתיקואף שגם במקום שפוסקים ל  2

רין כג  הדין בורר לו דיין אחד, ושניהם בוררים עוד אחד וכדו' )עיין סנהדהדין בלב שלם, כגון ההלכה שכל אחד מבעלי  
ק תוספת טובה, והערך העליון והקובע  ע"א ובתוס' שם ד"ה כדי שיצא הדין וכו'(, מ"מ וודאי שאין זו עיקר המטרה אלא ר

 האמת. הוא
 הנצרך בפשרה   עלי הדין, הקנייןבאופן פשוט בפשרת שלום שהיא עצה טובה של הדיין לב חילוק זה משליך על כך ש   3
מגיעה  בפשרת הדין ש  אך.  שהציע הדייןע"י הקניין הם מתחייבים לפשרה  ש,  רהאת הפש  בעלי הדין  קבלתלאחר    שהיעי

את עליהם    וקבלכדי שבעלי הדין י  פשרהלהיעשות קודם פסק ה , מסתבר שהקניין צריך  דין של הדיין  בצורה של פסק
ת לאחר הפשרה, פשרה( שמביא שיש דעות הסוברות שאף בפשרת דין הקניין צריך להיעשועיין במאירי )ו. ד"ה  הדיין, ו

 וצ"ב.
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 פשרת השלום 

 מידתו של אהרן  -השלום 

וכל הסוגיה עוסקאת הדבעד עתה כשהצגנו   שלום  שסוגייתנו לא עוסקת כלל על פשרת  ת רק  רים אמרנו 

בפשרת דין, אך אין זה מדויק, והגמ' בכל זאת מזכירה את קיומה של פשרה מעין זו בדרך אגב למח' התנאים  

 : )ו:( האם מותר לעשות פשרה או שצריך לפסוק רק ע"פ דיני התורה, וכך אומרת הגמרא 

יקוב הדין את  אלא  ...  הרי זה חוטא  -רבי יוסי הגלילי אומר: אסור לבצוע, וכל הבוצע  נו של  רבי אליעזר ב"

אבל אהרן אוהב שלום ורודף    .ההר, שנאמר כי המשפט לאלהים הוא, וכן משה היה אומר יקוב הדין את ההר

לחבירו אדם  בין  שלום  ומשים  בפיהו  שלום,  היתה  אמת  תורת  שנאמר  בשפתיו  ,  נמצא  לא  בשלום  ועולה 

 ". ובמישור הלך אתי ורבים השיב מעון 

אוסר לעשות פשרות סבר כך דווקא לגבי משה רבינו שהיה אומר יקוב הדין  כלומר, אומרת הגמ' שאף מ"ד ש

את ההר, אך לאהרן שהיה אוהב שלום ורודף שלום מותר לעשות פשרות. ושואלים הראשונים מה החילוק בין  

שהחילוק   )ד"ה אבל אהרן( הותר לו לעשות פשרות? מסביר התוס'  אהרן שליו לעשות פשרות לבין  משה שנאסר ע

ש דיין היה מותר לעשות  הוא  דיין, אך לאהרן שלא היה  שהוא היה  למשה היה אסור לעשות פשרות בגלל 

 . 4פשרות

שתמיד הדרך לפתור מריבות היא ע"י   שסובר שאסור לעשות פשרה מבין  דין, וכל ולכאורה אם מ"ד  פסק 

רן לא היה דיין היה  יא עוול, למה לאהרן שלא היה דיין מותר לעשות פשרה? וכי בגלל שאהפשרה ה עשייה של  

מותר לו לעשות עוולות? אך לפי מה שחילקנו בין שני סוגי הפשרות מובן, שכן המ"ד שאוסר לעשות פשרה  

ביניהם   ו שלוםהצדדים מעוניינים שיעש  אוסר לעשות דווקא פשרת דין, אך בוודאי גם הוא מודה שאם שני 

 לבי"ד שיעשה ביניהם פשרת שלום.  בצורה ששניהם יהיו מרוצים, הם יכולים ללכת למגשר חיצוני

 

 דין או התחייבות? 

)שיעורי ר' שמואל אות ע,  מקום נוסף בו אפשר לראות את החילוק בין שתי פשרות אלו הוא בחקירת האחרונים  

 ני צדדים אלו ע"פ סגנונם הם. ם את ש , אלא שהאחרונים מנסחי( וחידושי ר' דוד אות רפב

או התחייבות. כלומר, האם לאחר שבעלי הדין קיבלו עליהם שהדיינים    האחרונים חוקרים האם פשרה הינה דין 

יעשו ביניהם פשרה, הפשרה נעשית בצורה של פסק דין שבעלי הדין מחויבים אליו, או שהפשרה היא רק מעין  

עושים ביניהם את התחייבות לשלם אחד לשני ע"פ מה שאמר הם רק  ים מציעים לבעלי הדין והצעה שהדיינ 

 הפשרן.  

ותחים האחרונים בכך שלכאורה יותר פשוט לומר שמאחר שמדובר על פשרה ולא על דין, הפשרה היא רק  ופ

בסוגיה שפשרה  התחייבות ומחילה הדדית ואינה כפסק דין, אך בכל זאת מוכיחים האחרונים ממספר מקומות  

 לא דין. יבות אאינה התחי 

הוא מדברי התוס', ונקדים תחילה להביא את    המקור הראשון ממנו מוכיחים ר' שמואל ור' דוד את יסוד זה 

 : )ה:( הגמ' שעליה אמורים דברי התוס'. אומרת הגמ' 

  - שנים שדנו  בשנים. ויפה כח פשרה מכח הדין. ש  -בשלשה, ופשרה    -רבן שמעון בן גמליאל אומר: הדין  "

 . "ןאין בעלי דינין יכולין לחזור בה -ן לחזור בהן, ושנים שעשו פשרה יכולי   בעלי דינין

ומקשים כל הראשונים למה מה שהוא לא יכול לחזור בפשרה אומר שיפה כוח פשרה מכוח הדין? הרי אף בדין  

שמה   חזור בהם! מתרצים התוס'אם בעלי הדין יקבלו עליהם ששני דיינים יעשו ביניהם את הדין הם לא יוכלו ל

 
 בזה. שהיו באים לפניו לדין חולק על תוס'  וצ"ב האם רש"י שמדגיש את הנקודה שאהרן היה שומע את המח' לפני 4
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  -ם דונו אותנו כמו שרגילות לדון  יפה כוח פשרה מכוח הדין זה במקרה שבעלי הדין אומרים לשני הדייניש

וממילא בפשרה שנהוג לפשר בשניים הם לא יכולים לחזור בהם, ואילו בדין שהרגילות היא לדון בשלושה הם 

 יכולים לחזור בהם.

התוס' שאף אם בעלי הדין אומרים לדיינים לדון   תירוץ   שהחידושי הרי"ם מקשה על  )אות רפא( ומביא ר' דוד  

לדון אין באמת כוח מיוחד בפשרה לעומת הדין, שכן כל מה שבעלי הדין לא יכולים לחזור  אותם כמו שרגילות  

קיבלו   כמו  ממש  כבר  זה  וממילא  בשניים,  פשרה  לעשות  שרגילות  יודעים  שהם  בגלל  רק  זה  בשניים  בהם 

ל  זור! ועוד מקשה ר' שמואל שאם פשרה היא התחייבות מה שייך המושג שלים לחעלייהו, ולכן הם לא יכו

 רגילות בפשרה? הרי לכל אחד יש יכולת להתחייב כרצונו!

לכן אומרים האחרונים שמוכרח לומר שפשרה היא דין ולא התחייבות, וממילא מתורצות כל הקושיות. מה 

ט שייך לומר שהדין של פשרה יותר יפה  ר בהחלמאחר שפשרה היא דין כב  שהקשה ר' שמואל מתורץ שכן 

חידושי הרי"ם מתורצת בזה, שכן אף שבפשרה הם יכולים לדון בשניים משום  מהדין של דין, ואף קושיית ה

שכך הרגילות, מ"מ בסופו של דבר יוצא שהדין של פשרה יותר יפה מהדין של דין ולכן שייך לומר שיפה כוח 

 . 5כוח הדין פשרה מ

' מביאה את דברי  ומר שאף מלשון הגמ' מדויק שפשרה הינה דין ולא התחייבות, שכן הגמואל ואמוסיף ר' שמ

 :)ו.( רב אשי שאומר 

למאן דאמר צריכה, תלתא   -אמר רב אשי: שמע מינה פשרה אינה צריכה קנין, דאי סלקא דעתך צריכה קנין "

 ". !וליקני מיניהלמה לי? תסגי בתרי, 

א לא  האם פשרה צריכה קניין או שהי  -ותרות, שכן זהו בדיוק הדיון בגמ'  יה' מיולכאורה המילים 'וליקני מינ

ונת רב אשי להוכיח שלא צריך קניין מכך שאם היה צריך קניין אז שהקניין  צריכה קניין! מסביר ר' שמואל שכו

שה  יך שלויועיל לפחות מדין התחייבות, וממילא לא יהיה צריך שלושה דיינים כמו בדין! ומכך שבכל זאת צר 

 מוכח שפשרה אינה צריכה קניין ואינה כהתחייבות. 

שקיימת   ו'התחיונראה  'דין'  המושגים  בין  מלאה  המושגים  השוואה  לבין  האחרונים  השתמשו  שבהם  יבות' 

'פשרת השלום' ו'פשרת הדין' בהם השתמשנו עד כה, וממילא אם ראינו עתה שהוכיחו האחרונים שהפשרה 

ת  התחייבות', יש בכך הוכחה למה שאמרנו בתחילת הדברים שהסוגיה עוסקולא '  המדוברת בסוגיה היא 'דין'

 ב'פשרת דין' ולא ב'פשרת שלום'. 

 

 ה לאחר גמר דיןפשר

נוסף ממנו אפשר לראות את החילוק שהתבאר עתה בין שני סוגי הפשרות הוא מדברי הריא"ז   )פסקי מקור 

 שאומר: ( 6הריא"ז א, נח 

הם  ו אמורין אלא כשהדיינין רוצין להטיל עליהן פשרה לפי הנראה בעיניים הללונראה בעיניי שאין כל הדבר"

דינין,   בעלי  מדעת  בדבר  ושלא  מתרצים  שהם  עד  אותם  ומפייסים  הפשרה  טיב  להם  מודיעים  הם  אם  אבל 

, ובלבד שלא יהא שום  כןלמחול אחד לחבירו או לתת אחד לחבירו דבר ידוע, אפילו אחר גמר דין ראוי לעשות 

וכך היה  בין אדם לחבירו,  דבר אלא פיוסים ופיתויים, וזו מצוה גדולה היא, והיא הבאת שלום שהכרח בצד  

 ".7אהרן שהיה אוהב שלום ורודף שלום ומפייס בעלי דינין עד שמתרצים בדבר  עניינו של

 
 וע"ע בר' דוד שמוכיח כך אף מדברי הר"ן. 5
 .ודבריו מובאים בשלטי גיבורים עיי"ש  6
ובכנסת הגדולה )שם, ד( כתב שהמנהג בבתי הדין    וכך פסקו גם הש"ך )יב, ו( שהביא את דברי הריא"ז בסתם להלכה,  7

 ובארץ מצרים לא נהגנו כך"."אבל בארץ הצבי  -סף )יב, ט( שמעיר לעשות כדברי הריא"ז. אך עיין בברכי יו
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בלי  דווקא אם הדיינים עושים את הפשרה  כלומר, מחדש הריא"ז שהאיסור לעשות פשרה לאחר גמר דין הוא 

ות לפשרה מותר לעשות כך והרי זה  ייעצות עם בעלי הדין, אך אם הדיינים מפייסים את בעלי הדין להתרצהת

 משובח. 

ולכאורה גם בדברי הריא"ז אפשר לראות בצורה מפורשת את החילוק בין שני סוגי הפשרות שהוצגו עד כה,  

אך פשרת שלום שנעשית מתוך   ת דין,פשרה לאחר גמר דין הוא דווקא בפשר ומחדש הריא"ז שהאיסור לעשות  

 ואף לאחר גמר דין.  הסכמת בעלי הדין מותר לעשותה בכל מצב

מביאים את דברי    )שם, ג( והתומים    )יב, י( אלא שיש מהאחרונים שחולקים על חידושו של הריא"ז. הברכי יוסף  

  )שם, ב( ן פסק השו"ע כדבריהם  , וכג( )מובא בשו"ת הרשב"א א, אלף קיאון  ורב האי ג  )סנהדרין א, ו מובא בב"י( האגודה  

ן לעשות פשרה בין בעלי הדין אפילו לאחר גמר דין, ומדייקים הברכי שאומרים שמותר לאדם אחר שאינו הדיי 

יוסף והתומים מדבריהם שדווקא לאדם אחר שאינו הדיין מותר לעשות פשרה לאחר גמר דין, אך לדיין עצמו  

 הדין מתרצים לכך, ולא כדברי הריא"ז. בעלי  ור לעשות פשרה לאחר גמר דין אף אםאס

שגם מדברי הרמב"ם משמע שלא כדברי הריא"ז, שכן הרמב"ם    )שם, ט( רכי יוסף  והב  )שם, ד( ועוד הקשו הב"ח  

י  פוסק )וכן פסק גם השו"ע( שכל בי"ד שעושה פשרה תמיד הרי זה משובח, ומשמע שכוונתו בין מדעת בעל

לפני גמר דין, אך לאחר   -הרמב"ם ואומר שבמה דברים אמורים    ממשיך  הדין ובין שלא מדעתם, ולאחר מכן 

ד בין  גמר  פשרה  לעשות  שמצווה  בהתחלה  שנאמר  שמה  לסייג  כוונתו  ובפשטות  פשרה.  לעשות  אסור  ין 

כל מצב אף מדעתם. מדעתם ובין שלא מדעתם, זה דווקא לפני גמר דין אך לאחר גמר דין אסור לעשות פשרה ב

 ם שלא כריא"ז. הרמב" ומוכח א"כ מדברי

מאוד לפי מהלך דברינו עד עתה, וא"כ מהי סברת   אך בפשטות כמו שכבר התבאר, חידושו של הריא"ז מובן 

החולקים על הריא"ז? למה שלדיין יהיה אסור לעשות פשרה אף לאחר גמר דין במקרה ששני בעלי הדין רוצים  

 תורה יהיה אסור לפייס אחד שימחול לחבירו?שמן ה  , למה)שם, א( לה זו כלשון הנתיבות  בכך? ואם ננסח את שא

שהדיין מציע פשרה ע"י פיוס בעלי הדין יוצרת מציאות מורכבת שאפשר להתבונן    ונראה לומר שמציאות זו

ן בעלי  עליה בשני אופנים. מצד אחד פשרה זו דומה לפשרת השלום שכן היא נעשית מתוך הסכמה והתרצות בי

מקרה לה לחלוטין, שכן בעוד פשרת השלום נעשית ע"י אדם חיצוני לבי"ד, בדומה    הדין, אך מצד שני היא אינה

של הריא"ז הפשרה נעשית בתוך הבי"ד, במריבה שהבי"ד אפי' כבר פסק מה הדין האמיתי בה. ומאחר שכמו 

ה תפקידם והן מצד עיוות הפשרה, שכבר ביארנו יש בעיה בכך שהדיינים יעשו פשרת שלום הן מצד שאין ז

זו נעשית מתוך התרצות בעלי הדין הפשרה נהפכת להיות פשרת    ילא אף ממ דין שאסור לעשותה שפשרה 

 לאחר גמר דין. 

סיבה   אין  לפשרה  מתרצים  הדין  שבעלי  שכיוון  הבינו  כמותו  שפסק  מי  וכל  שהריא"ז  נחלקו,  שבזה  ונראה 

עליו דברים שמותרים   נאסור   לאחר גמר דין, וכי בגלל שהוא דיין שהדיין לא יוכל לעשות ביניהם פשרה אף  

שרת השלום היא מצוינת מחוץ לבי"ד, אין יכולת לעשות  לכל אדם? אך מי שחולק על הריא"ז סבר שאף שפ

פשרה מסוג זה בתוך בי"ד, וכל פשרה שנעשית בתוך מערכת בית הדין נהפכת מיד להיות פשרת דין שאסור 

 .8ין לעשותה לאחר גמר ד

 

 סיכום פשרת השלום 

, ועקב כך שהיא  יימת פשרה שנקראת 'פשרת השלום'. הערך העליון בפשרה זו הוא השלוםעתה שקהתבאר עד  

 
ולפי"ז תצא נפק"מ שאף  ונראה לי פשוט שאין זה פסול בגוף הדיין אלא בכך שהוא עו  8 שה את הפשרה בתוך הבי"ד, 

לפשר   ז יודו שאם בעלי הדין ילכו אחרי הדין לביתו של הדיין על מנת שייתן להם עצה טובה איךהחולקים על הריא"
 ניהם.ביניהם, יהיה מותר לו לפשר בי
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נעשית מתוך הסכמה ורצון של בעלי הדין, אין חלים עליה דינים כלל ואפשר לעשותה בכל אופן וצורה שבסופו 

וגה בידי  יתה נה. בנוסף ראינו שזו הפשרה שהי גייתנוואינה הפשרה שבה עוסקת סושל דבר יובילו לשלום,  

 אהרן, ובלשון האחרונים פשרה זו נקראת התחייבות. 

זאת קיימת פשרה שנייה הנקראת 'פשרת הדין' שהיא פשרה שנעשית ע"י הדיינים בבית הדין, ומאחר לעומת 

ל כך שיש מספר הלכות שאין זה תפקידו של בית הדין לעשות פשרות, הפשרה מקבלת אופי דיני שמשליך ע

 בעשיית הפשרה. 

י הדין אך בתוך הבי"ד, שיש  , ראינו שקיימת מציאות ביניים במקרה שעושים פשרה מתוך הסכמת בעלבנוסף

מהפוסקים שדימו את פשרה זו לפשרת השלום ואמרו שמותר לעשותה אף לאחר גמר דין, ויש שדימו אותה 

 לפשרת הדין ואסרו לעשותה לאחר גמר דין. 

 

 פשרת הדין  

 מבוא 

שלום.  הוכחות לחילוק בין שני סוגי הפשרות והרחבנו את ההבנה מהי פשרת הראינו  בכל מה שנאמר עד כה  

 וכעת נבוא לברר מה משמעותה של פשרת הדין שבה עוסקת סוגייתנו. 

שקיימות שתילכאורה  ו זו, שכן בתחילת המאמר התבאר  עניינה של פשרה  דרכים לפתור   צריך להבין מה 

מקרה שהדיינים עושים פשרה בעל כורחם של בעלי הדין הם  אורה באמת או ע"י שלום. ולכ  או ע"י   -ריבות  מ

חים מכאן ומכאן, שכן מצד אחד הדיינים עשו פשרה ולא הלכו לפי הדין האמיתי, ומצד שני הם גם יוצאים קיר 

 לא הרוויחו מזה עשיית שלום! אז מה הערך בפשרה כזאת ומה העניין לעשותה? 

האם על הדיין לדקדק    -חילה את גדריה ופרטי הלכותיה  נברר תובכדי להבין את משמעותה של פשרה זו,  

 , ומתוך כך נבוא לבאר את משמעותה.ההלכתי הדין פסק ם היא צריכה להיות קרובה אל והא ,בעשייתה 

 

 דקדוק בפשרה 

האם פשרה היא חלוקה אקראית של הכסף בין שני    השאלה הראשונה בגדרי הפשרה אותה עלינו לברר היא,

 ?9חובה על הדיין לעשות את הפשרה בצורה מדוקדקת ומחושבתו שיש בעלי הדין, א

מביאה מקרה שרב עיליש רצה לפשר בין שני בעלי דין ע"י חלוקה שווה של הממון ביניהם,    )קלג:( ב  הגמ' בב"

שחלוקה   עיליש  לרב  רבא  שם  ואומר  המריבה.  הייתה  עליו  מהסכום  חצי  יקבל  הדין  מבעלי  אחד  שכל  כך 

ומסביר    חצצתא'.   בין בעלי הדין בלי שיש לדיין סיבה למה לעשות כך, זה מנהג 'דייני חצי'    אקראית של 'חצי

 מה הפירוש דייני חצצתא:   )ד"ה דייני חצצתא( הרשב"ם 

 ".  וחוצצין מחצה לזה ומחצה לזה כדין ממון המוטל בספק שאין בקיאין בדיןדייני פשרה "

שים פשרה בלי לדעת מהו דין התורה האמיתי  ים שעו כלומר, מפרש הרשב"ם שדייני חצצתא הכוונה לדיינ 

חולק  סתם  אלא  זה,  את המבמקרה  ברורה ים  בלשון  גרשום  ר'  גם  מסביר  וכך  הצדדים.  שני  בין  בשווה  מון 

 י". אלא עושין פשרה ומחצצין ביניהן לזה חצי ולזה חצ שאין יודעין עיקר הדיןומפורשת יותר: "

יכולה להיעשות באופן אקראי בו הדיין מחלק את הכסף    שרה לא א"כ עולה בבירור מדברי הגמ' בב"ב שהפ 

דין, אלא הדיין צריך לעשות את הפשרה ע"פ שיקולים או גדרים מסוימים, אף שלא  י בעלי הבשווה בין שנ 

 התבאר בגמ' מהם אותם השיקולים או הגדרים הנצרכים. 

 
 היבטים נוספים בנוגע שאלה זו יתבארו לקמן תחת הכותרת 'פשרה בכפייה', עיי"ש. 9
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היעשות מתוך דקדוק רב, שכן  ריכה לאך מנגד עומדים דברי הראשונים שמדייקים מסוגייתנו שהפשרה אינה צ

היא   וחכמים  ר"מ  מח'  את  מביאה  אומרים    ביצוע "   -מתנסחת  כשהגמ'  וחכמים  ר"מ,  דברי   פשרהבשלושה 

 ביחיד". ושואלים הראשונים מדוע ר"מ נקט לשון 'ביצוע' ורבנן נקטו לשון 'פשרה'? ומתרץ על כך התוס' רא"ש: 

מה ובוצע, כן דרך המפשר צריך לשבר הענין ולחלקו ונותן  וך שליביצוע הוא לשון פשרה כמו מניח פרוסה בת"

מאן דמחמיר קרי ליה ביצוע שצריך ג' כעין דין שצריך לדקדק ולצמצם ולבצע כפי הראוי  ה לזה, וקצת משל ז

אלא כאדם המטיל צונן לתוך    ,ומאן דמיקל קרי ליה פשרה דאין צריך לדקדק כל כך  .מזה וליתן לזה לפי הענין

 ."מפשרן חמין ו

ה הדיין צריך לדקדק בעשיית  א ברמה בכלומר, מבאר התוס' רא"ש שהחילוק בין לשון ביצוע ללשון פשרה הו

הפשרה, שר"מ שסבר שצריך שלושה דיינים בעשיית הפשרה נקט לשון 'ביצוע' כיוון שלשון ביצוע היא לשון  

שס רבנן  ואילו  יותר מדויקת שמצריכה מהדיין לדקדק בפשרה,  יחיד בשביל  ברו שמ של חלוקה  דיין  ספיק 

שלשון כיוון  'פשרה'  לשון  נקטו  פשרה,  יותר   לעשות  לדקדק    זו  הדיין  על  חיוב  שאין  ממנה  ומשמע  קלה 

 . 11 10בפשרה 

מתחדדת  'פשרה',  המילה  בפירוש  הראשונים  מדברי  העולה  לבין  בב"ב  מהסוגיה  העולה  בין  לחבר  בבואנו 

את  לעשות  הדיין  על  צורה  באיזו  להגדיר  חצצתא  הפשרה  הבעיה  דייני  בסוגיית  מבואר  אחד  מצד  שכן   .

שות את הפשרה באופן שרירותי ואקראי אלא יש חובה עליהם לעיין בדבר, אך מצד  לע שהדיינים לא יכולים  

שני מדברי הראשונים בסוגייתנו נראה שאין צריך לדקדק כ"כ בפשרה, עד כדי כך שהראשונים ממשילים את  

 ים קרים עם מים חמים. ב של מ הפשרה למים פושרים שהם ערבו

 שמעותה של פשרת הדין.  מ באר בהמשך בעז"ה מתוך בירור עניין זה יתו

 

 פשרה הקרובה לדין

ולשאול  הבא  לשלב  להתקדם  אפשר  הפשרה,  לדקדק בעשיית  הדיין  האם על  השאלה  את  שביררנו  לאחר 

לקרב את הפשרה הפשרה  האם על הדיינים שעושים את    -שאלה נוספת שנחלקו בה הראשונים והפוסקים  

שהדיינים קובעים את הפשרה ע"פ כל מיני טעמים    אולפסק הדין האמיתי שהיה צריך להיות לולי הפשרה,  

 ?12ונימוקים, אך אינם מחויבים לקרב את הפשרה לדין התורה המקורי 

  שעסקו  אך נקדים ונאמר שמאחר ודיון זה אינו מוזכר במפורש בראשונים, נביא תחילה את דברי האחרונים

 ביאים מלשונות הראשונים. שמ   בשאלה זו בצורה מפורשת, ולאחר מכן נחזור לדון בראיות השונות

שו"ת דברי מלכיאל  ונביא תחילה את דעות הפוסקים הסוברים שהפשרה צריכה להיות קרובה לדין, וכך כתב ב 

 בעניין זה: )ב, קלג( 

לאמיתו שזהו עיקר מצות דין ומשפט להעמיד האמת ן אמת  עכ"פ שמענו שהפשרה ראוי לצדד באופן כזה שיהא קרוב לדי"

התנה קרוב לדין ראוי לפשר באופן זה. ולשון קרוב לדין בא למעט לפי שיש עוד דרך שלישי לפשר   אם לא. וגם  על תלו

 . "ע"פ יושר כגון שע"פ דין מגיע לו הכסף אבל ע"פ יושר אין ראוי שיקחנו

 
היד רמה בסוגייתנו, הראב"ד בספרו תמים דעים    הסבר זה של התוס' רא"ש מובא במספר ראשונים נוספים, שכך נקט גם  10

 .לגר"י אלגאזי )לשון חכמים אות קלא( ות )י, ה( וכך מפרש גם הקהילות יעקב)סי' קז(, הרמב"ם בפיהמ"ש על מסכת כתוב
יין במאמרו של ברכיהו ליפשיץ, הודפס בקובץ משפטי ארץ 'דין  לעיסוק נרחב בביאור הלשוני של המילה 'פשרה' ע  11

 .  137ודיון' עמ'  דיין  
 קמה( כתב שבמקרה ,  שו"ת שבות יעקב )ב קרובה לדין. בעד איזה מרחק מהדין הפשרה מוגדרת כפוסקים  ונחלקו ה  12

ם פשרה בריחוק של עד  שבעלי הדין מבקשים מהדיין שיעשה להם פשרה הקרובה לדין, יש יכולת ביד הדיין לעשות לה
קלג( חולק על השבות יעקב וסובר שכל עוד הפשרה לא נוטה לצד השני    , שליש מדין התורה. אך בשו"ת דברי מלכיאל )ב

 ות פשרה בריחוק של עד חצי מדין התורה. לדין, ובעצם יש יכולת ביד הדיין לעשהפשרה נקראת קרובה  
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)אנאליק, ונים שסברו כמותו, וכן כתב גם בספר אורח משפט  פר אחר בדרך זו של הדברי מלכיאל הלכו עוד מס

 : ה(  מ כה,חו"

"יש לחקור בפשרה האם צריך לעשות הפשרה לפי הד"ת ולמי שנוטה הד"ת יותר, או יכול לעשות הפשרה  

ונראה דודאי עיקר מצוות פשרה שיהיה קרוב לדין  לפי דעתו שרואה שיתקיים הפשר ויהיה שלום ביניהם...  

 ".13לא אם א"א כפי העניין יפשר לפי מה שיכול גם כן .. אה.תור

ם מספר אחרונים אחרים הסוברים שפשרה אינה צריכה להיות קרובה לדין, וכך סבר השבות אך מנגד עומדי

 שכתב:  )ב, קמה, הובאו דבריו בפת"ש חו"מ יב, ג( יעקב 

רק שלא יצדד הדבר    ,יני הדייןראות עלפשר ביניהם כפי  מ"מ יש רשות ביד הפשרן לעשות לפי מהות הדברים  "

וכדאי' להדיא בפ"ק דסנהדרין שעיקר הפשרה   ,שה שלום בין הצדדיםירו בענין שיע אחר אחד מהן יותר מחב

 ".14אינו רק לעשו' שלום בין בעלי הדינים 

עות  שמתוך דיונו האם פשרה שנעשתה בט   )שו"ת מהר"י באסן סי' קו( וכדברי השבות יעקב סבר גם המהר"י באסן  

(, ברורה דעתו שפשרה אינה  ה בטעות'חת הכותרת 'פשר בעז"ה ת זרת )עניין זה יובא כדיון בפני עצמו לקמן חו

 צריכה להיות קרובה לדין. 

ר"מ וחכמים האם צריך שלושה בשביל   ומביא המהר"י באסן הוכחה לדבריו מכך שסוגייתנו תולה את מח' 

שרה לדין, ומיד לאחר מוכיח רב אשי מדברי ר"מ ישים פ לעשות פשרה או שמספיק דיין יחיד בשאלה האם מק

ם בפשרה, שפשרה אינה צריכה קניין. ולכאורה אם הפשרה צריכה להיות קרובה לדין  שמצריך שלושה דייני

איך רב אשי רוצה להוכיח שפשרה אינה צריכה קניין? הרי יוצא שאף לפי רבנן שסוברים שאפשר לעשות  

ריך שלושה! אלא  איך יחיד ידע מה הדין? הרי בשביל לפסוק דין ציין, ופשרה ביחיד פשרה לא תצטרך קנ 

רח לומר שהדיין לא מחויב כלל לדעת את הדין ולעשות פשרה קרובה אליו, והוא עושה את הפשרה לפי  מוכ

 .15ראות עיניו בלבד 

  אשוניםלאחר שהבאנו את דברי האחרונים שנקטו דעה ברורה בעניין, עתה יש לחזור ולהביא את דברי הר 

הראיות מוכרחות או שאפשר להבין   בה לדין, ולראות האםמהם יש שהביאו ראייה שפשרה צריכה להיות קרו

 את דברי הראשונים באופן אחר. 

)יד,  המקור הראשון בדברי הראשונים שמזכיר את עניין הפשרה הקרובה לדין נמצא בשו"ת חכמי פרובינציה  

 שכותב:  ב( 

על  ינין ולכוין חשבונם  מצוה לגזול, וראוי לנברר לשמוע טענת בעלי ד  א אמרומצוה לבצע, ולל  ואם אמרו ז""

וראוי להיות הפשרה קרובה לדין כדי שיתקיים במשפט ושלום ומי שלא עשה כן ראוי לבטל את הדין  פי הדין  

 .", וכ"ש בהדין עובדא דהוי הפסק דין והקנין בטעות וחוזר, כך דעתי נוטהמעקרו

 שכתב:   )שו"ת הרדב"ז ד, קסד( רדב"ז וכך נראה גם מדברי ה

 
 א, שער י, פ"ב אות א( כתב: לק )ח  וגם הרב עזרא בצרי שליט"א בספרו דיני ממונות 13

המ בפירוש  טועים  אדם  בני  הנתבע  "הרבה  ומחייבים  כופר  והנתבע  מאה  תובע  התובע  שכאשר  וחושבים  פשרה,  ושג 
האמיתי של פשרה היא פסיקת דין ממש כמו כל הדינים, שעל כל  אולם פירושהפשרה, טעות היא בידם... בחמישים, זוהי 

תביעה, או להיפך  ויתכן שתהיה הוכחה ברורה ואמיתית מבלי ספק שיחייבו הנתבע בכל ה  צד להביא עדים וראיות וכו'
 רה חוזר ".שיהיה פטור מכל... ועל כן הוזהר הדיין שלא להטות הפשרה ואם טעה בפש

 ( שכתב:.ינמן בספרו חידושים וביאורים )זוכך הבין גם ר' חיים גרי
לפשרה,   הדינין  הבעלי  כשהסכימו  אף  מצד  מ"ולהאמור  חייב  ומי  זכאי  מי  ולברר  דין  של  לעומקו  הדיין לירד  צריך  "מ 

 וגם שלא יטה הפשרה"., דהא לאו בכל גוונא מפשרים, הלכה, ורק אח"כ ידון אם יש כאן מקום לפשרה, וכיצד לפשרה
ו ויש שהביאו את דברי השבות יעקב בהמשך תשובה זו שכתב שפשרה הקרובה לדין היא עד שליש והוכיחו מדברי   14

ה שדברי השבות יעקב אמורים דווקא במקרה שהוא מצריך פשרה הקרובה לדין. אך המעיין בדברי השבות יעקב ירא
ת רק עד שליש, אך לולי שביקשו בעלי הדין  לדין, ואז על הדין לשנושבעלי הדין ביקשו שיעשו ביניהם פשרה הקרובה  

 ראות עיניו.  פשרה הקרובה לדין סובר השבות יעקב שהדיין יכול לעשות כפי
 ולת הכפייה של בית הדין, וצ"ב.וראיתי מי שתירץ שהצורך בשלושה הוא רק בשביל יכ 15
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ונמצא שהרחיק החכם המפשר את  ..  ה זו איננה קרובה לדין כלל.מכמה טעמים חדא שפשרהדין עם שמעון  "

 ."הפשרה כמטחוי קשת לאידך גיסא

ובקריאה פשוטה נראה שמפורש בדברי חכמי פרובינציה והרדב"ז שהפשרה צריכה להיות קרובה לדין, עד  

ן בדברי  פשרה שעשה. אלא שעיוועשה פשרה שאינה קרובה לדין ראוי לבטל את ה  ין טעהכדי כך שאם הדי

חכמי פרובינציה והרדב"ז במקורם מראה ששם מדובר על מקרה שהפשרן הרחיק את הפשרה הרבה מהדין  

המקורי ואף עשה פשרה הפוכה לגמרי, ואף לא היה יושר בהחלטתו של הפשרן, וממילא אפשר לומר שדווקא  

ה שישנן סיבות טובות יח מדבריהם שאף במקר הם אמרו שראוי להחזיר את הפשרה, אך א"א להוכה כזה  במקר 

 .17  16לחרוג מפשרה הקרובה לדין אין יכולת ביד הדיין לעשות כך

 

 טעות בפשרה 

דיון נוסף שצריך לדון בו עקב כך שהוא ממש השלכה ישירה של הדיון האם הפשרה צריכה להיות קרובה לדין,  

 ועשה פשרה לא נכונה. מה הדין אם הדיין שעשה את הפשרה טעה בשאלה עוסק 

ן נמקד על איזו טעות מדובר, שכן במקרה שהיה טעות בנתונים על פיהם החליט הדיין לעשות את  ואף כא

, וודאי שאין פשרתו של המפשר 19, או שהתגלו ראיות חדשות וחותכות שיכולות לשנות את פסק דין 18הפשרה

שאינה  שהדיין טעה בשיקול הדעת ועשה פשרה  טעות בפשרה היא דווקא במקום    ה לגביפשרה, וכל השאל

 הוגנת לאחד מהצדדים. ונחלקו בדבר זה האחרונים. 

שהובא לעיל אומר באופן מוחלט שברור שגם במקום שהדיין טעה בפשרה הפשרה אינה    )שם( המהר"י באסן  

ההוכח לדבריו.  הוכחות  שתי  באסן  המהר"י  ומביא  הראשחוזרת,  ההה  היא  באסן  המהר"י  שמביא  וכחה ונה 

שפשרה לא צריכה להיות קרובה לדין, ואומר המהר"י באסן שכמו שהדיין   שהבאנו לעיל בשמו בכדי להוכיח

 יכול לעשות פשרה שאינה קרובה לדין כך גם אם הוא טעה בפשרה היא אינה חוזרת.

קרה שבעל  , שדן במ)פרק ג סי' תרפו( דכי  בא במר ומביא המהר"י באסן הוכחה נוספת לדבריו מדברי המהר"ם שמו

   :ו שלושה רועי בקר וטעו רועי הבקר בדין, וכותבדין קיבל עליו שידונו אות

דאדעתא דהכי לא קבלינהו דמצי למיהדר ביה דכל דין של טעות    לעשות דין ועשו פשרהכ"ש הכא דקבלינהו  "

 ". אינו דין

הדין, וא"כ וודאי  רה אף שהטעות הייתה רחוקה מן  בשם פשרואים מדברי המרדכי שהוא מכנה טעות בדין  

חוזרת! ועוד משמע מדבריו שדווקא בגלל שהקבלה של הרועי בקר הייתה בלי קניין    שטעות בפשרה אינה 

 הדין חוזר, אך אם הוא היה עושה קניין כמו בפשרה הדין לא היה חוזר אף אם הוא היה טעות גמורה. 

שית )ו. ד"ה פשרה נע המאירי בסוגייתנו    ן שפשרה בטעות לא חוזרת מדברי"י באסויש להביא ראייה לדברי המהר 

 ". ואפילו היתה אותה פשרה רחוקה מן הדין דבריהם קיימין" -שמתייחס לעניין זה בפירוש ואומר  בשניים( 

ן  עה בדיחולק על המהר"י באסן וסובר שכמו שבמקרה שדיין ט )שו"ת מהרי"ט, ב, חו"מ, צח( לעומת זאת, המהרי"ט 

 הפשרה חוזרת. וזו לשונו של המהרי"ט:  -רה במקרה שהדיין טעה בעשיית הפשרה  הדין חוזר, כך גם לגבי פש  -

 ".  דכי היכי דבהטיית הדין או בשטועה בדין חוזר כך הוא בהטיית הפשרה או כשטועה בפשרה שחוזר אהונר"

 
 לדין, וצ"ב.ריך פשרה הקרובה אלא שעדיין יש קצת משמעות מדברי חכמי פרובינציה שצ 16
ב )חוט המשולש(  ( שם יש מי שרצה להביא הוכחה מדברי התשב"ץ )חלק ד טור  319ועיין בכתב עת שערי צדק ח )עמ'    17

המעיין בדברי התשב"ץ יראה שההוכחה לא מוכרחת, שכן שם   סי' כד( שצריך לעשות דווקא פשרה הקרובה לדין. אך
ורק בגלל שבעלי הדין היו חברים טובים ביניהם לפני המריבה הציע   רצון לעשות פשרה,בעלי הדין לא באו לבי"ד מתוך 

ות שלום ביניהם. אך במקרה שבעלי הדין באו מהתחלה לדיין על דעת התשב"ץ שיעשו פשרה הקרובה לדין כדי להרב
 י"ש. ה קרובה לדין, עיהוא יעשה ביניהם פשרה אפשר לומר בדעת התשב"ץ שהוא יכול לעשות ביניהם פשרה אף אם אינש
 עיין שו"ע כה, ה.  18
 עיין פת"ש כה, יג. 19
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הלא הוא אביו של   )ג, קמז( המבי"ט  בדברי ומוסיף המהרי"ט ואומר שיש בידו תשובה מאביו שגם סבר כך. ואכן

כן בהטיית    ,נראה כי כמו שבהטיית הדין או כשטועה בדין הוא חוזר "  -ואומר    המהרי"ט נמצא שגם הוא סובר כך

 ". הפשרה או כשטועה בפשרה חוזר 

באסן והמהרי"ט תלויה במח' שהתבארה לעיל האם הפשרה צריכה ולכאורה נראה שמחלוקתם של המהר"י  

לעשות פשרה הקרובה ה לדין, שהמהר"י באסן הולך לשיטתו וסובר שכיוון שהפשרן לא צריך  ת קרובלהיו

לדין, ממילא ברור שהוא יכול לעשות כל פשרה שנראית נכונה בעיניו, ואף אם הוא טעה הפשרה לא חוזרת. 

דברי  סברו כוהמבי"ט שסוברים שאם הפשרן טעה בפשרה הפשרה חוזרת, לכאורה י  אך לעומת זאת המהרי"ט 

מו שבדין אם הדיין טעה הדין חוזר, כך גם האחרונים הסוברים שהפשרה צריכה להיות קרובה לדין, וממילא כ

 בפשרה אם הדיין טעה הפשרה חוזרת.

 

 דין מרוכך ויושר 

החל מהשאלה האם צריך לדקדק    -ת עשיית הפשרה  לאחר שעסקנו בהרחבה במספר שאלות מרכזיות בצור 

עתה יש    פשרה צריכה להיות קרובה לדין ועד המחלוקת האם טעות בפשרה חוזרת,האם ה  בפשרה, דרך הדיון 

 מקום לנסות לחזור ולענות על השאלה המרכזית שמכוחה יצאנו לבירור זה.  

ה גם אם היא נגד רצונם, ויוצא שהדיין  שאלנו שלכאורה יש מציאות שבעלי הדין יהיו מחויבים לפסק הפשר 

 כך, למה בכלל יש אפשרות לעשות פשרה כזאת? ונראה ששאלה זו מובילה אם זה לא עשה אמת ולא שלום! ו

לכך שצריך להבין הבנה חדשה מהי 'פשרת הדין' עליה מדברת הסוגיה, והבנה זו תהיה תלויה במח' שהתבארה 

 . פשרה צריכה להיות קרובה לדיןהעתה האם 

רה דעה זו צריכה הבנה, שכן אם  . לכאונפתח תחילה עם הדעות הסוברות שפשרה צריכה להיות קרובה לדין

ונותן   מקום לשיקולים נוספים, למה באמת הוא מחויב לעשות דווקא פשרה  הדיין כבר משנה מדין התורה 

ע"י    ת הדין רככים אאלא שאנו מ  ,פשרה שנעשית בבי"ד היא בעצם דיןונראה שצריך לומר ש  הקרובה לדין?

 המקורי.  ת הדיןשאינה מעוותת לחלוטין א מסוימת עשיית פשרה 

ת קרובה לדין מבין שאם בעלי הדין רוצים  ונבאר מעט יותר את הדברים. מ"ד שסובר שפשרה צריכה להיו

אך במקרה שיהיה ביניהם שלום, הם תמיד יכולים ללכת למגשר חיצוני שייתן להם עצה טובה שתביא לשלום.  

כוונתם היא שבית הדין  פשרה,  ם את הו ביניהיעש  שהדיינים   ללכת לבי"ד ע"מ בכל זאת    ובחר   בעלי הדין ש

וק להם פסוי  דון אותםשבי"ד י  שרה מבטאת שלמרות שהם מעוניינים יעשה דין ע"פ התורה, ובקשתם לעשות פ 

זאת    ,האמיתי  התורה  דין  את שהבכל  רוצים  די  שיתחייבבואו לקראת הצד  ידיינים  הם  נו מתוך וירככו את 

מע  שפשרה  ומסתבר  נוספים.  בשיקולים  זו  התחשבות  קרובי  ין  חברים,  הדין  שבעלי  במקרים  בעיקר  תגיע 

ואז גם אם הם יעדיפו לעשות דין, הם ירצו שלפחות הוא    יבה היא שמפרידה ביניהם,משפחה וכדו' ורק המר 

 .ייעשה בצורה מרוככת יותר 

  נראה לומר שמתחדשת   ,המקורי  לדין התורה  את הפשרה  צריכים לקרב  לאשהדיינים    הדעות הסוברותאך לפי  

תרת לאמת או לשלום, רה בעלת מטרה אחרת וחדשה. אם עד עכשיו עסקנו בשאלה האם הפשרה חופה פש

רך  עתה צריך לומר שמתחדש ע  וממילא היה קשה להבין למה אפשר לעשות פשרה בעל כורחם של בעלי הדין,

 היושר.  -שלישי 

 

 פשרת היושר 
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שהערך העליון בפשרה שנעשית בבית  מבין    ביארנו עתה שמ"ד שסובר שפשרה לא צריכה להיות קרובה לדין

 הדין הוא היושר. 

שמה שאנו מציגים את הפשרה כיושר אין זה בניגוד לדין התורה, שכן וודאי שאף דין התורה   אך נקדים ונאמר 

ת. אלא, שאף שהצורה הנכונה לעשות חוק שנקבע לדורי דורות היא לקחת את  הוא יושר גמור ואמת מוחלט

נושאים  יהם לקבוע מה ההלכה בכל מקרה, באופן טבעי יש גם מקרים מורכבים שועל פ   השיקולים המרכזיים

בחובם שיקולים נוספים מעבר לשיקולים המרכזיים שקובעים את פסק הדין, ובהם נוצר פער מסוים בין הדין  

צד  שמחייב את אחד הצדדים, לבין החלתו על המקרה הנוכחי שבו יש גם צדדים מסוימים לזכות את    הטהור 

 יב. החי

ם כביכול מוציאים את הדיינים מהמחויבות לכן, במקרה שבעלי הדין מעוניינים שבי"ד יעשה ביניהם פשרה, ה

שבו יכול להיות שפסק הדין    לפסק הדין הנצחי של התורה, ונותנים להם יכולת לדון את דינם כמקרה יחידי

 קה מדיני התורה.ה שרחואף יהיה נוטה לטובת מי שהיה חייב בדין התורה, וזו בעצם הפשר 

יחס בינו לבין דין התורה, נראה שבכל זאת יש להביא  ואף לאחר שביארנו מעט את עצם עניין היושר ואת ה 

 נה זו.מקורות לעניין זה שפשרה מבטאת רעיון של יושר בכדי לבסס את הב 

  )דברים ו, יח(   בתורה  המקור הראשון ממנו רואים את הפשרה כיושר הוא מדברי רש"י והרמב"ן על התורה. כתוב

". וביתר זו פשרה, לפנים משורת הדין  -הישר והטוב  "י: ""ועשית הישר והטוב בעיני ה'...". ומסביר שם רש  -

 הרחבה וביאור כותב הרמב"ן: 

יפה,  "ו מדרש  בזה  שתשמור לרבותינו  אמר  מתחלה  כי  בזה,  והכוונה  הדין.  משורת  ולפנים  פשרה  זו  אמרו 

אוהב   ה יאמר גם באשר לא צוך תן דעתך לעשות הטוב והישר בעיניו, כי הואך, ועתחקותיו ועדותיו אשר צו

 הטוב והישר:

ותקוני הישוב    וזה ענין גדול, לפי שאי אפשר להזכיר בתורה כל הנהגות האדם עם שכניו ורעיו וכל משאו ומתנו 

שיעשה הטוב והישר ך כלל  חזר לומר בדר...  והמדינות כלם, אבל אחרי שהזכיר מהם הרבה, כגון לא תלך רכיל

 ". ן בכל דבר, עד שיכנס בזה הפשרה ולפנים משורת הדי

פשרה,  לעשות  ציווי  יש  והטוב"  הישר  "ועשית  התורה  שבציווי  מבינים  שהם  והרמב"ן  רש"י  מדברי  רואים 

, וא"כ רואים שהתורה אומרת שיש מקרים שמצווה לעשות 20והתורה עצמה מכנה את הפשרה בשם "הישר" 

 בזה מתגלה היושר.  ודווקאבהם פשרה 

יא היושר, ובעשיית הפשרה על הדיין לשקול למי הדין  מקור נוסף ממנו רואים את ההבנה שמטרת הפשרה ה 

 שכותב:   סי' יב(  )חו"מנוטה יותר מצד היושר מצינו בחידושי הרי"ם 

שירצה כפי  אינו  הפשרה  עניין  מ..  . "דהנה  כך  יותר  היושר  שנוטה  נוטה למי  שהוא  כרחך  דיש  .פשריןועל   ..

והתירה  ו שאמר בגמ', ועל כרחך זו פשרה  משפט כזה שהוא משפט שלום לשני הצדדים. ודין אינו שלום כמ

כל אחד קצת מטענתו כפי הכרע דעת למי  התורה לשפוט משפט כזה כפי נטיות הדעת שלא על פי דין שיזכה  

 , וזה משפט שלום".נוטה יותר

בצורה הברורה והחדה ביותר הגרי"ד סולובייצ'יק בספר נפש  מבטא    אך את רעיון זה של פשרה שמטרתה יושר 

 : רסז(  )עמ'הרב 

המיוסד    עניין הפשרה, היה רגיל רבינו לבאר שהוא ג"כ פסק דין... אלא שהוא פסק של לפנים משורת הדין "

רגש  אלא לקבוע ע"פ  ע"פ יושר. ואין ההלכה אומרת לחלק לשניים את סכום הממון אשר עליו הם מחולקים,  

 ה אחוז אילו פסקוהו לפי הדין.מי הוא הצודק בעסק הזה. ולפעמים יהיה פסק הפשרה להיפך במא   -ושר  הי

 
שורת הדין, וודאי שיש הבדל בין לפנים משורת הדין ואף שבדרשה שמביא הרמב"ן מוזכרת גם המצווה ללכת לפנים מ 20

לדרשה,    בלפנים משורת הדין אין קשר ליושר. נראה מלשון הרמב"ן שקיימת הקבלה מסוימת בין הפס'  לפשרה, ובפשטות
 "הישר" לומדים על עשיית פשרה, ואילו מהמילה "והטוב" לומדים לעשות לפנים משורת הדין. ומהמילה  
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קרובה לדין, ויש פשרה סתם. ורבנו  והעולם רגילים לומר )וכ"ה באחרונים( שיש שני סוגי פשרה, שיש פשרה ה 

שמחויבים תמיד    -והטוב  הישר    אמר שאינו מבין הבדל זה, דהלא כל העניין של פשרה יסודו בקרא דועשית

 . ""כ זה העניין גופא הוי דין התורהלנהוג כפי היושר )ולפנים משורת הדין(, וא

ים ובאחרונים שהפשרה מסמלת את  הרעיון העולה מכל המקורות שהבאנו עתה מראה שקיימת הבנה בראשונ

בן למה במקרה שהיושר  פ"ז מוהיושר, והערכים המנחים את בית הדין בעשיית הפשרה הם ערכים של יושר, וע

 יכולת לדיין לעשות זאת. מראה שהפשרה צריכה להיות רחוקה מהדין יהיה  

 

 שיקולי היושר

ועסקנו במקורות מהם עולה רעיון זה, עתה  לאחר שהתבאר שקיימת פשרה שהערך העליון שלה הוא היושר  

 יש צורך להמשיך ולברר שני עניינים מרכזיים: 

 לבררה, מהם שיקולי היושר שהדיין צריך לשקול בשעת עשיית הפשרה?עלינו השאלה הראשונה שמצווה 

הכותרת ה )תחת  לעיל  ששאלנו  השאלה  היא  עתה,  ולברר  לחזור  צורך  שיש  יותר  והעמוקה  השנייה  שאלה 

בצורה 'דק להיעשות  יכולה  לא  שהפשרה  חצצתא'  'דייני  של  מסוגיה  שעולה  מה  בין  ביחס  בפשרה'(  דוק 

ולכאורה לאור המח' האם פשרה צריככתבו האקראית, לבין מה ש ה  ראשונים שלא צריך לדקדק בפשרה. 

 להיות קרובה לדין קושיה זו מתעצמת שבעתיים.  

, שכן לפי דבריו לכאורה יש צורך תחילה לדעת מהו דין  למ"ד שפשרה צריכה להיות קרובה לדין קשה ביותר 

בה לדין, אז איך אפשר לומר שלא  ה הקרוהתורה בצורה מוחלטת בכדי שאח"כ תהיה אפשרות לעשות פשר 

שרה לא צריכה להיות קרובה לדין קשה, שכן אף אם לשיטתו הפשרה צריך לדקדק בפשרה? אך גם למ"ד שפ 

יין צריך לדקדק בשיקולי היושר כדי שהפשרה תבטא את היושר בצורה נעשית מתוך שיקולים של יושר, עד

הדין ההלכתי במקרה זה נחשב כשיקול משמעותי    הו פסק הטובה ביותר! בנוסף לכך שלכאורה גם השאלה מ

 בעשיית היושר. 

אר  לענות על שאלות אלו מתוך מאמר יסודי של הגרז"ן זצ"ל הנקרא 'שבחי הפשרה', שם מאריך הגרז"ן לבננסה  

היום  על מה שנהוג    ( 78)קובץ משפטי ארץ, דין דיין ודיון, עמ'  את עדיפותה של הפשרה על פני הדין. הגרז"ן נשאל  

ידונו אותם 'בין לדין ובין לפשר',    בתי הדין שבעלי הדין חותמים לפני תחילת הדין על הסכמתם שהדיינים ב

במקום שוודאי להם שהצדק איתם, וע"פ דין    ורבים מבעלי הדין מתלוננים על דבר זה, שכן הם טוענים שגם

מקבלים את הדיינים בין  ם שהם  תורה היה מגיע להם את כל הסכום שהם תובעים, בגלל שהם חייבים לחתו

 . 21המגיע להם ע"פ דין  לדין ובין לפשר הם לא מקבלים את כל הסכום

שביל הצד שאמור להיות זכאי  ומאריך שם הגרז"ן להסביר מדוע פשרה הקרובה לדין עדיפה מדין גמור גם ב

 ע"פ הדין, ומונה הגרז"ן שלושה יתרונות עיקריים לכך: 

של הדיינים. כלומר, בדין תורה קשה מאוד להוציא ממון    רת הפסיקה צועת להסיבה הראשונה והמרכזית נוג

במקרה   אדם לחבירו, והתובע צריך להביא בשביל כך שני עדים כשרים, או שטר שאין עליו ערעור וכדו'. אךמ

שבעלי הדין מקבלים עליהם פשרה הקרובה לדין, יש יכולת ביד הדיינים לחייב גם במקרים שא"א לחייב בהם 

יכולת לומר קים לי כדעת המיעוט,  אומדנא, חיוב ע"פ דעת רוב פוסקים בלי שתהיה    -יני ממונות, כגון  ד"כ בדב

ף במקרה שההלכה לא ברורה, ועוד הרבה דין אהלהגיד מיגו להוציא, ללכת בממון אחרי הרוב, לפסוק את  

 
ם את בעלי הדין על כך שהם הכותרת 'המציאות כיום בבתי הדין'( שם נבאר מדוע נהוג היום להחתי ועיין לקמן )תחת    21

 מקבלים את הדיינים בין לדין ובין לפשר. 
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ובין לפש בין לדין  שהם מקבלים את הפסק  שבהם אם בעלי הדין חתמו  ידוגמאות  יש  ביד הדיינים  ר  כולת 

 לשקול את שיקולים אלה ולהכריע לפי שיקול דעתם. 

נוגעת ל פני הדין  יש עדיפות לפשרה על  שבגללה  ומר, . כלבירור המציאותהסיבה השנייה שמוסיף הגרז"ן 

במקרים שהתביעה היא לדוגמא על היזק של חפץ, אם עושים דין יש צורך להזמין שמאי מומחה שיישום את  

החפץ בסכום אחר, לאחר מכן הרבה פעמים הצד השני מביא אף הוא שמאי שמעריך את שווי  חפץ, ושווי ה

בעלי הדין מכלים את  ושניהם צריכים להביא שמאי שלישי בשביל להכריע כמה באמת החפץ שווה, ויוצא ש

שום  ולים לבתשלום לשמאים ולהליכים המשפטיים. אך אם הם יעשו פשרה הקרובה לדין הדיינים יכ  כל ממונם

 . 22את החפץ לפי אומד עתם וע"פ זה לפסוק את הדין 

עשיית  בה ניתן הפסק, שכן ב   מהירותמצד השית לכך שהפשרה עדיפה על הדין,  סיבה שלי הגרז"ן  לסיום מביא  

מטבע הדברים לוקח זמן רב עד שהדברים מתבררים היטב והדיינים יכולים לפסוק את הדין, אך בפשרה דין  

הדין בזריזות ינים לא צריכים שהפסק יהיה מדויק לחלוטין הם יכולים לתת את פסק  ר שהדי מאח  הקרובה לדין

 רבה יותר. 

פ דין תורה, אין זה ממש כדין גמור, העולה מדברי הגרז"ן שבעשיית פשרה הקרובה לדין אף שהדיינים דנים ע"

יחס בין מה שאמרה ן מה האלא שהדין נעשה בצורה יותר כללית ופחות מדוקדקת. ולכאורה עפ"ז אפשר להבי 

ין מה שאמרו הראשונים שלא צריך לדקדק בפשרה,  הגמ' שהפשרה לא יכולה להיעשות בצורה אקראית לב

 בין למ"ד שהפשרה לא צריכה להיות קרובה לדין.  בין ע"פ מ"ד שהפשרה צריכה להיות קרובה לדין ו

ן צריך ממש לפסוק את הדין  שהדיי  למ"ד שעל הדיין לעשות פשרה הקרובה לדין צריך לומר שאין הכוונה

, אלא שמהתחלה הדיינים  23ע"י פשרה שמכניסה שיקולים נוספים  בצורה מוחלטת, ורק לאחר מכן לרכך אותו

בפוסקים, ואם יראה להם שבמקרה הנוכחי היושר אומר שצריך ללכת אחרי הרוב, או דנים ע"פ הדרך הרווחת  

 רות אלו משקל בעשיית הפשרה. נו לסבהאומדנא וכדו' הם יעשו כפי ראות עיניהם וית

רה שאינה קרובה לדין מודה שכך נעשית הפשרה, והמח' בשאלה ואף מ"ד שאומר שהדיין יכול לעשות פש

קרובה לדין היא כמה משקל אפשר לתת לסברות אלה. שלמ"ד שצריך לעשות  האם הפשרה צריכה להיות  

ד שליש מהסכום הכללי של הדין, ואילו  ר רק ע פשרה הקרובה לדין סובר שאפשר לתת לסברות אלה של היוש

שרה הקרובה לדין נותן לדיין זכות לעשות כפי ראות עיניו, אף אם זה יותר מ"ד שאומר שלא צריך לעשות פ

 תר משליש או חצי מהדין. רחוק ביו

 

 נספח א': המציאות כיום בבתי הדין

בי  עיסוק  זו מתוך  סוגיה  שעסקנו בהרחבה לבאר את  נבחן  סודותילסיכום, לאחר  של הפשרה,  ה ומטרותיה 

 דין, ומה ההשלכות של מציאות זו ע"פ הבנותינו בסוגיה עד כה. בקצרה את המציאות הקיימת היום בבתי ה

 
"שאל אחד מהגויים או המשכילים את הרב קוק זצ"ל:   -נקודה זו בצורה יפה    סיפור שממחיש את  ומביא שם הגרז"ן  22

ת, שומע  ותר, משום שאצל ישראל נכנסים בעלי הדין לרב, והוא נותן להם מטפחהרי משפטים שאצל הגויים צודקים י
זה שהפסיד בבית   לאחר הפסק, מערערהטענות ופוסק. ואילו אצלנו, כל צד מביא עורך דין, ודנים שעות בכל פרט. וגם  

לו הרב קוק במשל: מעשה    משפט מחוזי, ואז, המפסיד בדין מגיש ערעור בבית הלורדים, עד שיצא הדין מבורר ביותר. ענה
רי: מאחר שאני הוא מלך החיות הטרף שלי. ולעומתו הזאב טען: הטרף מגיע  היה שזאב טרף כבש, ופגש את הארי. טען הא

שפט לפני השועל. והשועל פסק: שיחלוקו את הכבש ביניהם. ומיד חילק השועל את הטורף! והלכו למ  לי שכן אני הוא
כל קצת מהחלק  את שני החלקים בידיו, אך החליט שאחד מהחלקים שוקל יותר. ולכן, אהכבש לשני חלקים, ואחר כך שם  

זר ואכל, עד שלא נשארו ה, וחזר ושקל, וחהגדול, ואחר כך שקל שוב, ויצא שכעת החלק השני כבד יותר. ואכל מהחלק הז 
הול  הדין  בעלי  של  כספם  שכל  דנים עד  הרבה  כך  כל  אתם,  כך  קוק:  הרב  סיים  ולשמאים אלא עצמות.  דין  לעורכי  ך 

 .ולמומחים" )ליפסון, בשם 'אבותינו מספרים'(
הקשיים ה בכדי ליישב את  ואף שזה לא כדברי כמה אחרונים שציטטנו לעיל, אכתוב את הנראה לענ"ד בביאור הסוגי  23

 שהעלנו עד עתה. 
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 כותב: )עשין קז( הסמ"ג 

נמי " וגרסינן  הלבבות  נתמעטו  כי  תורה  דין  לדון  עליהן  יקבלו  שלא  היכולת  בכל  להתרחק  הדיינין    צריכין 

רבי יוסי בר    ובספר חפץ הביאו א"ר שמעון בן יוחי בריך רחמנא דליכא חכם מידון,הדרין  בירושלמי בפ"ק דסנ

ן תורה אמר להם איני יודע לדון אתכם דין  חלפתא באו שני אנשים לפניו לדון אמרו לפניו על מנת שתדוננו די

 ...". תורה

ים צריכים להשתדל הדיינ   כלומר, פוסק הסמ"ג בשם הירושלמי שמאחר ובדורות האחרונים נתמעטו הלבבות,

 . )שם, כ( והשו"ע  )סי' יב( ו של הסמ"ג פסקו גם הטור בכל יכולתם להתרחק מלדון דין תורה. וכדברים אל

ר ובשולחן ערוך לא נשארה רק בגדר של הנהגה טובה ומומלצת, אלא היא שינתה אלא שהלכה זו שנפסקה בטו

רואים שהפשרה רק הומלצה לבעלי הדין, היום הגמ'    לחלוטין את מעמדה של הפשרה בבתי הדין. ואם בסוגיות

ן  "בין לדי  - דין לחתום על מסמך בו כתוב שהם מסכימים לקבל את הפסק של הדיינים  לפני כל דין על בעלי ה

 . 24בין לפשר" 

השלכה ישירה של מציאות זו היא שהמנהג היום בבית הדין הוא לעשות תמיד פשרה הקרובה לדין, בגלל שתי  

 סיבות: 

ם הדיינים רואים צורך בכך יש  'בין לדין בין לפשר' משמעותה שבעלי הדין מעוניינים בדין, ורק א  החתימה א.  

 . 25ת הפשרה לדין להם יכולת לעשות פשרה, ולכן המטרה היא לקרב א

ב. מאחר שלא קיימת אפשרות לבעלי הדין לעשות דין גמור, לא ייתכן שנחייב לעשות פשרה רחוקה מהדין,  

 ו במידת האפשר את הפשרה לדין. ם יקרבהדיינילכן ו

 

 נספח ב': פשרה בכפייה

ע עתה  עניינה  עד  מה  להבין  השונות  האפשרויות  את  וביארנו  ראשון,  בפרק  הגמ'  בסוגיית  בהרחבה  סקנו 

ותפקידה של הפשרה. אך בהמשך המסכת קיימת סוגיה נוספת שעוסקת בפשרה, וצריך להתבונן מה היחס בין  

 :)לב:( הגמ' אומרת שתי הסוגיות. וכך 

שתי ספינות עוברות בנהר ופגעו זה בזה, אם עוברות  . כיצד?  אחד לדין ואחד לפשרה  -תניא: צדק צדק תרדף  "

שתיהן עוברות. וכן שני גמלים שהיו עולים במעלות בית חורון ופגעו   - שתיהן טובעות, בזה אחר זה  -שתיהן 

תידחה    -ניהן עולין. הא כיצד? טעונה ושאינה טעונה  ש  -זה  שניהן נופלין, בזה אחר    -זה בזה, אם עלו שניהן  

תידחה קרובה מפני שאינה קרובה. היו שתיהן קרובות,    -פני טעונה. קרובה ושאינה קרובה  טעונה מ  שאינה

 . ", ומעלות שכר זו לזוהטל פשרה ביניהן -שתיהן רחוקות 

ם בשאלה מי יעבור תחילה במעבר  י גמליכלומר, אומרת הגמ' שבמקרה שיש התנגשות בין שתי ספינות או שנ

גמל הטעונים מכוח זה שהם יותר כבדים וכדו'. ומוסיפה הגמ' ואומרת ינה או המסוים, יש זכות קדימה לספ 

הם פשרה והן מעלות שבמקרה ששתי הספינות שוות ואין סיבה להעדיף אחת על פני חבירתה, מטילים ביני

 . שכר זו לזו

אוסרת ה  נעלמה בסוגיית שתי ספינות השיטה לאיפה    - עלה מספר שאלות  גיות מ אלא שההשוואה בין שתי הסו

לעשות פשרה? האם גם בפשרה של שתי ספינות צריך לעשות קניין? ועוד, למה הגמ' בסוגייתנו לא הביאה  

 שהמקור לעשיית פשרה הוא מ"צדק צדק תרדוף" כמו שמובא בסוגיית שתי ספינות?

 
הכ  24 )תחת  לעיל  עיין  הדין  בעלי  אצל  מעוררת  שהיא  והתרעומת  זו  חתימה  של  ההשלכות  היושר'( על  'שיקולי  ותרת 

 שהבאנו מה שנשאל הגרז"ן על עניין זה.
 ין אורח משפט סי' א.עי 25
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וח בין  ל בין שתי הסוגיות. הגמ' בסוגייתנו עוסקת במקרה שיש ויכדל גדולכן נראה שצריך לומר שקיים הב 

ני בעלי דינים והם מגיעים מרצון לבי"ד על מנת שהדיינים יעשו ביניהם פשרה, ודווקא במקרה כזה קיימות ש

כל המחלוקות בסוגיה עד מתי אפשר לעשות פשרה והאם בכלל אפשר לעשותה. אך הסוגיה של שתי ספינות 

ובמקרה כזה בי"ד  עייתית,  בפשרה מרצון, אלא על פשרה שנוצרת מתוך הכרח של מציאות בעוסקת  אינה  

 כופה על שני הצדדים את עשיית הפשרה. 

אלא שחילוק זה בין פשרה שנעשית בעל כורחם של בעלי הדין לבין פשרה שנעשית מרצונם מוליד הבדל נוסף  

 יתנו. בסוגי שמביא את הראשונים לחדש דין שלא מוזכר בדבריהם

שרה שלך לפי ראות עיניך, ולא תרדוף את האחד שלך וצדק פאלא צדק דין "  -כותב  )ד"ה אבל קראי( רש"י כותב 

וכשם שמוזהר שלא  "  - שדברי רש"י אלו הם המקור לדברי הטור שפוסק    )סי' יב( ואומר הב"י    . "יותר מחבירו

 ".  ולהטות דין כך מוזהר שלא יהא נוטה בפשרה לאחד יותר מחביר 

בעשיית הפשרה כדי שהדיין לא    צריך לדקדקבינים רבים מהאחרונים בדברי רש"י והטור שכוונתם היא שמ

יטה את הפשרה לצד אחד יותר מאשר לצד השני. אלא שעניין זה של דקדוק בפשרה לא מוזכר כלל בדברי  

שביארו שפשרה    גייתנוהראשונים בסוגייתנו, ואף נאמר קצת להיפך, שכן לעיל הובאו דברי הראשונים בסו

קרים, וכבר התבאר לעיל שמשמע מדבריהם שפשרה    חמים ומים   היא מלשון מים פושרים שהם ערבוב של מים

 לא צריכה הרבה דקדוק, ואין זה כדברי רש"י כאן שמבאר שעל הדיין לדקדק בפשרה! 

, אלא הוא רק  בפשרה  לכן נראה שאפשר לומר שאין בכוונתם של רש"י והטור לומר שהדיין צריך ממש לדקדק

 במשפט להעדיף במודע צד אחד על פני חבירו.   להכיר פניםמוזהר שלא לרדוף אחד יותר מחבירו, ושלא 

אלא שאף אם נתרץ כך את דברי רש"י והטור בכל מצב סתירה זו עולה בשיטת היד רמה, שמצד אחד הבאנו  

היא מלשו שפשרה  הראשונים שמבארים  כדברי  מסביר  רמה  שהיד  מים  לעיל  לדקדק  ן  צריך  ולא  פושרים 

)ד"ה תניא צדק י ספינות הוא מבאר כרש"י ואף בלשון חדה יותר  וגיה של שת בפשרה יותר מדי, אך מצד שני בס

 :  וכו'( 

"והאי דכתיב חד צדק גבי דין ותרי גבי פשרה, משום דדין לא בעי עיונא וצילותא כולי האי אלא למפסקיה  

את הזכאי ויזכה את החייב, אבל פשרה צריכא עיונא טפי ולעיין  יחייב  אליבא דהילכתא וליכא למיחש שמא  

 שיקול הדעת ולראות מי מהן אומר אמת ועל מי ראוי להחמיר יותר".  לפי 

, שבסוגיה בדף ו כתב שלא צריך לדקדק בפשרה, בדברי היד רמה  תמפורש  א"כ יוצא שיש סתירה  ורהולכא

 הדין!   ותר מן פשרה אף יצריך לדקדק בש   ואילו בדף לב כתב

רמה מובנים היטב, שכן בסוגיה בדף ו שעוסקת    אלא שע"פ מה שביארנו עתה לחלק בין שתי הסוגיות דברי היד

רצונם לפני הדיינים ומבקשים מהם לעשות ביניהם פשרה, באמת אין חובה על  במקרה שבעלי הדין באים ב

כ של בעלי הדין על הדיין לדקדק  ית בע"הדיינים לדקדק בפשרה יותר מדי, אך בסוגיה בדף לב שהפשרה נעש 

 .27  26בפשרה אף יותר מן הדין 

 :)סי' קו( מהר"י באסן  דברי הפוסקים, וכך כתב בשו"תאף בלדקדק בפשרה שנעשתה בכפייה מובא  החיוב

. ואפילו כפי דברי אין אזהרה לדיין בפשרה שהיא לדעת שניהם ויכול לפשר כמו שירצה  ...שמעינן מהכא"

עיניו הישר בעיניו  א שלא יטה כדי לסייע לו יותר מחבירו, אבל אם הוא עושה לפי ראות זהר אלהטור אינו מו

תבנו, שלא ירדוף וכו' לפי שאין בפשרה הטיה אחרת,  יעשה. וזה מדוייק מתוך דברי הטור ולשון רש"י שכ

 
את   לא הזכיר שאסור להטותש  (כב)פרק  נהדרין  הלכות סרמב"ם  ב  , עיין הרמב"ם  מיישב יפה אף את שיטתוחילוק זה    26

 דקדק. שצריך ל  תשפוט עמיתך צדק בהביא את הפס' של  (יב  ,יג), ואילו בהלכות רוצח הפשרה
 . עיין בשו"ת אלא גם מחדש נפק"מ גדולה לדינא  ן הסוגיות, החילוק בי והחילוק בין שתי הסוגיות אינו רק מבאר יפה את    27

ק שיש מקרים שהדיין יכול לכפות על הפשרה, ולפי מה שהתבאר עתה, ( שפוס ה  שו"ע יב,)ופסק כדבריו בהרא"ש כלל קז  
 . ת הפשרהבמקרים אלו הדיין יהיה מחויב לדקדק בעשיי
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שאין    ו אע"פאלא אין האזהרה אלא שלא ירדוף האחד יותר מחברשהרי הרשות נתונה לו שיפשר כמו שירצה  

 ." נראה כן בעיניו

 : ( י ,ג) משיב דבר  רובדרכו של המהר"י באסן הלך אף הנצי"ב בספ

צדק צדק תרדוף אחד לדין ואחד לפשרה כיצד שני ספינות כו'. וקשה מאי כיצד וכי לא ידענו מאי פשרה. "

שה  שלא נע. דאלו בכל פשרה  אלא משום דלא משכחת אזהרה על הפשרן אלא באופן שכופין לעשות פשר 

ר מחבירו. ואם יטו הפשרה לצד אחד יותאלא ברצון בע"ד. הרי מסתמא יודעים ובטוחים בשני הפשרנים שלא  

 ."ולא שייך ע"ז אזהרת התורה ,לא חשו לכך הרי אינהו דאפסדי אנפשייהו

 

 מצווה או ניאוץ?  -נספח ג': פשרה 

חזור ולהאיר את פשט הגמ' שתדל ללאחר שעסקנו בהרחבה בביאור המושג פשרה בצורה מופשטת, עתה נ

 : )ו:( אומרת הגמ'   ר מה שנאמר עד כה, וכךבסוגייתנו ואת המחלוקות הקיימות בה לאו

אי אתה רשאי לבצוע. רבי אליעזר בנו של רבי    -נגמר הדין    תנו רבנן: כשם שהדין בשלשה כך ביצוע בשלשה,"

, ועל זה  הרי זה מנאץ   -מברך את הבוצע  וכל ה  הרי זה חוטא,  -אסור לבצוע, וכל הבוצע  יוסי הגלילי אומר:  

  ..נאמר בצע ברך נאץ ה'.

, שנאמר: אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם. והלא במקום שיש  מצוה לבצוע:  בי יהושע בן קרחה אומרר

 הוי אומר: זה ביצוע.  -אין משפט. אלא איזהו משפט שיש בו שלום  -אין שלום, ובמקום שיש שלום  -משפט 

וה למימרא להו: אי  מצ  -מאי מצוה נמי דקאמר רבי יהושע בן קרחה  ..  בי יהושע בן קרחה.לכה כראמר רב: ה

איכא בינייהו מצוה. רבי יהושע בן קרחה סבר: מצוה, תנא   -היינו תנא קמא!  -א בעיתו, אי פשרה בעיתו. דינ

 ."קמא סבר: רשות

האם עשיית הפשרה היא דבר   -  ביותר   כלומר, המחלוקת הראשונה שבה דנה הסוגיה נוגעת בשאלה הבסיסית

 בעניין זה: לוש דעות בתנאים ראוי? ומגיעה הגמ' למסקנה שקיימות ש

הדעה הראשונה היא דעתו של ר' אליעזר בנו של ר' יוסי שסובר שיש איסור לעשות פשרה וצריך לפסוק רק  

ק אם יש מצווה על  חלקו ר ע"פ דין התורה. לעומתו ר' יהושע בן קרחה ורבנן סברו שמותר לעשות פשרה, ונ

שמא הדיין רק רשאי לעשות כך אך אין  מתחיל לדון, או   הדיין להציע לבעלי דינים לעשות פשרה לפני שהוא

 .28בזה מצווה. וצריך להבין מה עומד בבסיס מח' התנאים 

כמו נפתח עם שיטתו של ר' אליעזר בנו של ר' יוסי שאוסר לעשות פשרה. נראה להסביר שר' אליעזר הבין )

ם. אבל, אף שתמיד קיימת אמת או שלו  -תחנו בתחילת המאמר( שיש שתי דרכים לעשות סדר בעולם  שפ

לעשות את הסדר  היכולת לעשות שלום כמו שעשה אהרן, מהרגע שהדיון מגיע לבי"ד יש חובה על בית הדין  

ההלכה, ותורם לכך ת ע"פ  בעולם דווקא ע"י הדין, שכן דרך הדין בית הדין קובע מהי הדרך הנכונה ביותר לחיו

 :)עולת ראייה ב, עמ' נט( תר, וכמו שכותב הרב זצ"ל שמכאן ולהבא העולם יתנהל בצורה ישרה וצודקת יו

שהם" מתוך  האלהיים,  העליונה המשפטים  האמת  ממקור  לישר נובעים  קרובה,  מטרה  רק  מטרתם  אין   ,

משרים את ...  ים ואת ההויה כולהאת החיארעיים, ההוים בחיי בני אדם, אלא הם הולכים להעלות   סכסוכים

רמא, של אור הקדושה העליונה וזיו   לאיגרא...  את האדם ואת העולםהשפעתם   השכינה בעולם ומעלים ע"י

 . "עדן קודש קדשים

עזר בנו של ר' יוסי שאין יכולת לעשות פשרות של דין מרוכך או יושר בבית הדין,  בגלל הבנה זו סבר ר' אלי

עולם לטווח בוחרים בשלום, המטרה שאותה בית הדין צריך לקדם היא קידום הצדק בין לא וכל עוד בעלי הד

 ארוך ע"י פסק ההלכה, ובסופו של דבר מהלך זה יוביל לכך שיהיו פחות מריבות וירבה השלום בעולם. 

 
( למעט  229ה בספרו ענבי פתחיה )מאמר משפט הפשרה עמ' בביאור זה למהלך הגמ' הלכתי בדרכו של ר' משה צבי נרי  28

 מספר שינויים, עיי"ש.
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' שר   לעומת זאת ר' יהושע בן קרחה סבר שמצווה להציע לבעלי הדין לעשות פשרה אף בבית דין. ונראה לבאר 

י הסובר שע"י שבי"ד יעשו דין במקרה חלק על גישתו העתידנית של ר' אליעזר בנו של ר' יוס  רחהקן ב הושע י

 למקרה הנוכחי.   -ריך להיות להווה  הנוכחי, בטווח הארוך יהיה יותר סדר בעולם, וטוען לעומתו שעיקר היחס צ

בה, המטרה הראשונה שמוטלת על  של מרילכן, במקרה שעומדים לפני הדיין שני בעלי דין כעוסים באמצעה 

דין שירצה אותם במידת האפשר. אך מאחר שאין יכולת ביד הדיין    הדיין היא להביא את בעלי הדין לפסק 

ר  סובר שמצווה על הדיין להציע לבעלי הדין לעשות    רחהקן  ב הושע  י'  לעשות בין בעלי דין פשרת שלום, 

 או פשרת יושר. מרוכך פשרת דין, שהיא )כמו שהתבאר לעיל( או דין 

מבאר את הפס'    רחהקהושע בן  י'  , שכן הגמ' מביאה שר ' יהושע בן קרחהוהבנה זו מדוקדקת יפה בדבריו של ר 

ו  - והשלום.  מתקיימים האמת  שבה  כפשרה  שלום"  ומשפט  פתאום "אמת  הפשרה  בעשיית  איך  לשאול  יש 

ית הדין היא דין מרוכך הדבר שית בביכולים להתקיים האמת והשלום יחד? ולפי מה שביארנו שפשרה שנע

נעשה בצורה מרוככת שמרבה שלום. ואף אם הפשרה הנעשית בבית    מובן, שכן הפשרה היא דין, אלא שהדין 

ו )תחת הכותרת 'שיקולי היושר'( שכל המח' היא רק בכמה הדין היא פשרת יושר הדבר מרבה שלום, שכן ביארנ

מד ברמה מסוימת בבסיס הפשרה, וממילא וודאי שגם דין  דין עומקום נותנים לשיקולי היושר, אך וודאי שה

 שר מרבה שלום. עם שיקולי יו

ן מה לאחר שהתבארו יפה שתי השיטות הקיצוניות הסוברות שיש איסור או מצווה לעשות פשרה, צריך להבי

 סוברת הדעה השלישית שמעמידה את דבר זה בגדר של רשות?  

תי הגישות האמורות לעיל, ולכן היא סוברת שהדרך הטובה ן את שואפשר לומר ששיטה זו מקבלת לחלוטי

לתת לדיין את האפשרות להחליט האם במריבה הנוכחית בעלי הדין כעוסים במיוחד ועדיף לעשות  ביותר היא  

הרבות שלום לטווח הקרוב, או שהמריבה אינה קשה כ"כ ועדיף לקדם את תפקידו הכללי  ביניהם פשרה ע"מ ל

 ולם במהלך ארוך עד שהוא יהיה מקום צודק וישר יותר. את הע של בי"ד להוביל 

 

 סיכום 

 זה עסקנו במהותה של הפשרה ומטרותיה, והצגנו שקיימים שלושה מודלים של פשרה: במאמר 

זו נעשית מתוך הסכמת בעלי הדין לפסק הפשרה ומטרתה היא רק להרבות שלום    -  פשרת השלום פשרה 

, ואף כל המחלוקות בסוגיה לא נוגעות אליה. בנוסף, ראינו שזו ים כללבעולם, ועקב כך לא חלים עליה דינ

 רה שהייתה נהוגה ע"י אהרן הכהן. הפש

ז, שמחדש שאף לאחר גמר דין מותר לדיין לרצות  דין נוסף שמראה את קיומה של פשרה זו הוא דינו של הריא"

רנו שסברתם היא שמאחר , וביאאת בעלי הדין לעשות פשרת שלום. אך יש מהאחרונים שחולקים על הריא"ז

 ף פשרת שלום. והפשרה נעשית בבית הדין אין יכולת לעשות א

א בעלת אופי דיני, ואופי  שמתייחדת בכך שהי  ' פשרת הדין'לאחר מכן, ביארנו שקיימת פשרה נוספת שנקראת  

 ט.  עקב כך שבעלי הדין בחרו לעשותה בבית הדין שאינו מקום עשיית שלום אלא מקום משפ זה נוצר 

ם בין בעלי הדין, וגם אינה אמת, אז  א שהתקשינו להבין מה עניינה של פשרה זו, שכן היא גם לא עושה שלואל

 מה הערך המנחה את פשרה זו? 

שרה זו תלויה במח' הפוסקים האם על הדיין לקרב את הפשרה לדין התורה, וע"פ  וראינו שהבנת מהותה של פ 

 מהותה של פשרת הדין:  טרתה ודבריהם הצגנו שתי אפשרויות להבין מה מ

היות קרובה לדין מבינות שעניינה של פשרת הדין היא לרכך הדעות הסוברות שהפשרה צריכה ל  -  דין מרוכך

ן מצד אחד מעוניינים בעשיית דין, אך מצד שני רוצים שהדבר ייעשה  את דין התורה במקומות שבעלי בדי

 מתוך נעימות.  
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לה להיות רחוקה מהדין מבינות שעניינה של הפשרה הוא לתת רה יכוהדעות הסוברות שהפש  -  פשרת היושר

 ב יותר לעשיית היושר במקומות שקיים פער בין דין התורה לבין היושר במקרה הנוכחי. מקום נרח

עסקנו בשאלה האם על הדיין לדקדק בעשיית הפשרה, והתבאר שמצד אחד וודאי שאין יכולת לעשות   בנוסף,

ש  ני הדיין לא צריך לפסוק את הדין לפני עשיית הפשרה. אלא שבפשרה ימצד ש  פשרה בצורה אקראית, אך

 יכולת ביד הדיין ללכת לפי רוב הפוסקים או לפי אומדנא כדי לפסוק את הפשרה. 

 נו שלושה נספחים שמשלימים את התמונה מהי הפשרה: לסיום, הבא

בעלי הדין מחויבים לחתום הדין    הנספח הראשון עוסק במציאות הקיימת היום בבתי הדין, שמאחר ובבתי

 פשר', המנהג הוא לעשות פשרה הקרובה לדין. שהם מקבלים את הדיינים 'בין לדין בין ל

ו שבפשרה זו מאחר שהיא נעשית בכפייה יש חיוב על  הנספח השני עוסק בפשרה שנעשית בכפייה. וביארנ

 הדיין לדקדק יותר בעשיית הפשרה.

מח'   בביאור  עוסק  השלישי  לעשות   התנאים הנספח  שאסור  שסוברת  שהדעה  וביארנו  לפשרה.  ביחס  בגמ' 

דין מסתכלת על העתיד ואומרת שעשיית הדין תביא לשלום הגדול ביותר לטווח ארוך. לעומת פשרה בבית  

ע"י  זאת בהווה  שלום  להרבות  שעדיף  סוברת  פשרה  לעשות  הדין  לבעלי  להציע  שמצווה  הסוברת  הדעה   ,

רת שיש רשות לדיין להציע לבעלי הדין לעשות פשרה אך אין מצווה ת הסובעשיית פשרה. הדעה השלישי

 . ך מקבלת את שתי הבנות אלה, ומשאירה את יכולת ההחלטה ביד הדיין באיזו משתי הדרכים לבחור בכ

 והמעט הנראה לענ"ד בסוגיה עמוקה זו כתבתי, ותן לחכם ויחכם עוד, וה' יאיר ענינו בתורתו. 


