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 פתיחה

 מושג של פשרה וביצוע, בתור אלטרנטיבה לפסק דין רגיל.   ז(  -)סנהדרין ו מצאנו בגמרא 

נס לנבכי המקרה ופרטיו  ומרת "פשרה"? יש לזה שתי משמעויות: במקום לקיים דיון בבי"ד, להכזאת א  מה

ולבזבז זמן וכסף, הדיינים מציעים לבעלי דינים שהם ישמעו את הצדדים באופן כללי, יחשבו זמן מה ויפסקו  

"בוררות"(. התוקף   ים לזהת שני הצדדים, גם אם הם לא יהיו מרוצים )במשפט אזרחי קוראפסק דין שיחייב א

כח הסכמתם של בעלי הדין לעשות מה שיגידו להם הדיינים,  של הפסק הזה, שאיננו לפי משפטי התורה, מגיע מ

נוספים יתרונות  יהיו מרוצים מהפסק. בנוסף לחסכון בזמן ובכסף, יש לפשרה  , שגורמים  אפילו אם הם לא 

ב )כמבואר  דין  מאשר  יותר  בעולם  לשלום  תביא  דין".  1הערה(שהיא  "פשרת  כזו  לפשרה  לקרוא  אפשר   .

 היא מתכוונת.  כשהסוגיה מדברת על פשרה לזה

להגיע לעמק השוה. נראה   מרצונםאבל נראה שישנו עוד מושג של פשרה: לפייס בין בעלי הדין ולגרום להם  

דם בין א   שאומרת הגמרא: "אבל אהרן אוהב שלום ורודף שלום ומשים שלום  שזו היתה דרכו של אהרן, כמו

שלום ובמישור הלך אתי ורבים השיב  לחבירו, שנאמר: 'תורת אמת היתה בפיהו ועולה לא נמצא בשפתיו ב 

קודם שיבואו   - מעון'". ומסביר רש"י: "אבל אהרן אוהב שלום ורודף שלום. וכיון שהיה שומע מחלוקת ביניהם  

 שלום".  "פשרת היה רודף אחריהן ומטיל שלום ביניהן". אפשר לקרוא לה ו לדין לפני

על בעלי הדין גם   נכפיתן, כמו פסק דין רגיל,  יש לשים לב להבדל המהותי שבין שתי הפשרות הללו: פשרת די 

ונה של הבע"ד לוותר אחד לשני, ובכך היא ש   רצונםאם הם לא רוצים בה. לעומת פשרת שלום שנוסדת רק ע"י  

 מהותית מפסק דין רגיל. 

 בה התנאים דנים האם מותר בכלל לבצוע ומתי. נביא את הגמרא:רוכה שבכל אופן, הגמרא מביאה ברייתא א 

 ...נגמר הדין אי אתה רשאי לבצוערבנן: כשם שהדין בשלשה כך ביצוע בשלשה "תנו 

וכל הבוצע ה''ז חוטא וכל המברך את הבוצע הרי זה מנאץ ועל    אסור לבצועאומר    ר''א בנו של רבי יוסי הגלילי

קוב  יקוב הדין את ההר שנאמר כי המשפט לאלהים הוא וכן משה היה אומר י' אלא  זה נאמר בוצע ברך נאץ ה

הדין את ההר אבל אהרן אוהב שלום ורודף שלום ומשים שלום בין אדם לחבירו שנאמר תורת אמת היתה 

 בשפתיו בשלום ובמישור הלך אתי ורבים השיב מעון... בפיהו ועולה לא נמצא

נאמר אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם והלא במקום שיש משפט  ש  בצועמצוה לאומר    רבי יהושע בן קרחה

ובמקום שיש שלום אין משפט אלא איזהו משפט שיש בו שלום הוי אומר זה ביצוע, וכן בדוד הוא   אין שלום

 
ת פסק הדין, ולרכך אותו שיהיה  ( לברר א2( שיקול דעת גס של הדיינים.  1ת אפשריות מהי פשרת דין:  ישנן שלש הבנו  1

טהור של התורה אל המציאות הסובייקטיבית,   -בייקטיבי ( פשרת יושר: להתאים את פסק הדין האו3מותאם למציאות. 
הדברים מבוארים   -וכדומה )למעוניינים  יר ונתבע עני  כלו' לשכלל בפסיקה שיקולים של נבל ברשות תורה, תובע עש

 רי רז בספר זה(. בהרחבה במאמרו הנפלא של או
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דקה והלא כל מקום שיש משפט אין צדקה וצדקה אין משפט אלא איזהו משפט  אומר ויהי דוד עושה משפט וצ

 ר זה ביצוע.וי אומשיש בו צדקה ה

ייב וראה שנתחייב עני ממון ושלם לו מתוך ביתו זה  : דן את הדין זיכה את הזכאי וחייב את הח2ת''קאתאן ל

 ששילם לו מתוך ביתו...  משפט וצדקה משפט לזה וצדקה לזה משפט לזה שהחזיר לו ממון וצדקה לזה

ן או משתשמע דבריהן ואי אתה  דבריה   אומר שנים שבאו לפניך לדין עד שלא תשמע  רבי שמעון בן מנסיא

משתשמע דבריהן ואתה יודע להיכן הדין נוטה אי אתה  להן צאו ובצעו  יודע להיכן דין נוטה אתה רשאי לומר  

ולפני התגלע הריב נטוש קודם שנתגלע הריב אתה    שנאמר פוטר מים ראשית מדון  רשאי לומר להן צאו ובצעו

 לנטשו...יכול   יכול לנטשו משנתגלע הריב אי אתה יכול

( אמר רב יהודה אמר רב איש פלוני אתה חייב  היכי דמי גמר דין )שאמר ת"ק נגמר הדין א"א רשאי לבצוע?

 איש פלוני אתה זכאי.

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

נמי דקאמר רבי יהושע בן קרחה מצוה למימרא להו אי דינא   י מצוהלהו אי דינא בעיתו אי פשרה בעיתו מא

פשרה בעיתו היינו תנא קמא איכא בינייהו מצוה רבי יהושע בן קרחה סבר מצוה ת''ק סבר רשות   בעיתו אי

א איכא בינייהו משתשמע דבריהן ואתה יודע להיכן הדין נוטה אי אתה רשאי לומר להן  היינו דר''ש בן מנסי

 ".צאו ובצעו

 כום, הגמרא מביאה ארבע דעות בתנאים לגבי פשרה:לסי

 ר לבצוע עד גמר הדין. אפש  -. תנא קמא 1

 .3אסור לבצוע  -. ר"א בנו של ר' יוסי הגלילי 2

 גמר הדין. מצווה לבצוע עד  -. רבי יהושע בן קרחה 3

 אפשר לבצוע עד שידע להיכן הדין נוטה.   -. רבי שמעון בן מנסיא 4

ררים לנו את ה? כאשר יש לנו תסביך משפטי, אז באופן פשוט הולכים לבי"ד והם מבבסוגי  מה בעצם כל הדיון

ה  המציאות המעורפלת ופוסקים דין: "כי יפלא ממך דבר למשפט... וקמת ועלית... ובאת אל השופט אשר יהי

ציאות את המ  . הדרך הקלאסית של בית הדין לסדר )דברים יז, ח( בימים ההם ודרשת והגידו לך את דבר המשפט"  

יש תוקף מכח הסכמת הבעלי דינים. לכאורה  פשרה, שגם לה -היא ע"י דין תורה. והנה פה מצאנו דרך אחרת 

 שהיא מביאה יותר שלום לעולם.    -יש לה אפילו יתרון מסוים 

 מה היחס בין שתי הדרכים הללו? -שהתנאים דנים בה בסוגיה היא השאלה  

דין ופחות לפשרת שלום. כי זה דבר פשוט שאם יש שני אנשים    לפשרת  צריך להדגיש שהשאלה מופנית בעיקר 

מותר לפייס ביניהם, אין חיוב שהם ימשיכו לריב כדי שהם יבררו את הריב שלהם ע"י דין תורה. לעומת שרבים  

כאשר  וכמו   זאת,  זאת,  לעשות  כיצד  דרכים  בשתי  נפגשים  אנחנו  המציאות,  את  לברר  כבר  ניגשים  אנחנו 

 לעשות(.  היא מה היחס ביניהם )אמנם נראה לקמן שגם פשרת שלום לא תמיד אפשר השאלה  -שאמרנו 

 באופן כללי, אפשר לחלק את ארבעת דעות התנאים כך: ראב"י הגלילי שסובר שאין בכלל מקום לפשרה, וכל

מה אבל עד גבול מסוים, ששם שוב אין לה מקום. וצריך לשאול ב - שאר הדעות שסוברות שיש מקום לפשרה 

 נחלקו?הם 

 
)אתאן לתנא קמארש"י:    2 ( דאמר אסור לבצוע דריש ליה להאי הגלילי  י"ר  של  בנו  א"לר  שהכוונה  מעירים. תנא קמא 

 .שלם לבעל דינו מתוך ביתוב ממון והיה מ משפט וצדקה שהיה דוד דן את הדין וחייב את החייב וראה שהיה עני מחוי
ע. אבל מכך שמזכיר את אהרן אפשר להבין שגם הוא סובר שיש מקום לביצוע. ראבר"י הגלילי אמנם אומר שאסור לבצו  3

ופסקנו כמשה, אלא שפשרה בצורה שאהרן היה עושה אותה  לא נראה שכונת היא   -ו שיש מחלוקת בין משה לאהרן 
תה רה אחרת את המעשה של אהרן, המשותף להם הוא שהפשרה של אהרן לא היבירים כ"א בצו מותרת. רש"י ותוס' מס

 הם לא היו באים לדין. הוא היה מפייס בין אנשים )"פשרת שלום"( וממילא -במסגרת בי"ד, אלא במסגרת עצמאית  



 517 פשרה בבית דין / ו:  

 

מושג "נגמר הדין", והאם הדיינים יכולים לפשר  כדי להבין את זה, נכנס לשני דיונים בתוך הסוגיה: ביאור ה

נים ובפוסקים להסבר הבעייתיות של פשרה  בצורה מסוימת אחר גמר הדין. ע"י כך נברר שלשה כיוונים בראשו

נסביר על פי כיוונים אלו את המחלוקת של  ממילא בבי"ד )על היתרון שלה, שהיא עושה שלום, כבר דיברנו(, ו

 התנאים בברייתא. 

 

 תוספות שיטת ה

נחלקו עד מתי אפשר לבצוע   ותוס' מה   -התנאים  רש"י  או משנגמר הדין. נחלקו  נוטה  משידע להיכן הדין 

 וונה "נגמר הדין". הכ

' מקשים על רש"י, כי  . התוסרש"י מסביר שהכוונה לגמר דין ממש: איש פלוני אתה חייב, איש פלוני אתה זכאי

לא אפשרית כאן, כי הזכאי לא יסכים לבי"ד לכפות עליו    אם זו הכוונה אז לא שייך לאסור פשרה, הפשרה

 לעשות פשרה ולהפסיד. 

נראה   תוס'?  מדבר  פשרה  איזו  של  על  הדין  פסק  את  מקבלים  הדין  שבעלי  דין,  לפשרת  שכוונתו  מדבריו 

בודאי שהוא לא ירצה לעשות    -הדין, אם הזכאי ידע שהוא זכאי  קו את  הדיינים. ממילא אם הבי"ד כבר פס

 דין שבה הוא יקבל פחות! זו קושית תוס' על רש"י. פשרת 

 לכן אומרים תוס' שגמר דין הכוונה:

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

 שום ענין". פשרה, שאילמלא היה יודע שנתברר דינו לזכות לא היה מתרצה לפשרה בלעשות  כך אין להטעותו  

וא כלומר ברור מה יהיה הפסק, אלא שעדיין לא פסקו והודיעו אותו לבעלי הדין, והחידוש של הברייתא ה

 שאסור לעשות פשרה במקרה כזה כי זו רמאות כלפי הזכאי. 

פשרה  כלומר,   אבל אם הזכאי    .4צם איסור להטעות את בעל הדין הזכאי הוא בעלפי התוס' האיסור לעשות 

בודאי שתוס' יודו שזה  -מוותר לחייב כדי שיהיה שלום ביניהם, כלומר הם עושים פשרת שלום מרצונו הטוב 

 ו הדיינים יכולים לעשות זאת. כיון שאין פה בעיה של רמאות.בסדר גמור, ואפיל

 .5רים שאהרן יכול לעשות פשרת שלום בגלל שהוא לא היה דייןס' אומתו  )ד"ה אבל אהרן( אמנם בדיבור אח"כ  

 לדיינים אסור לעשות אפי' פשרת שלום?כלומר 

רשאי לבצוע", ולדעת ת"ק מותר נראה שתוס' בדיבור הראשון מסביר את דעת ת"ק שאומר "נגמר הדין א"א  

יוסי הגלילי  את דע  לדיינים גם אחר גמר דין לעשות פשרת שלום, ובדיבור השני תוס' מסביר  ר'  ת ר"א בן 

 שרת שלום אסור לדיינים לעשות. גם פ -שאוסר לבצוע בכלל בבי"ד. ולדעתו 

פשרה בכלל, לכ' בגלל שסובר שזה  כלומר לפי תוס' ההבדל בין דעות התנאים הוא מהותי: לר"א אסור לעשות  

תר לעשות פשרה, ורק  עות מוזילותא בדין תורה )נבאר את המושג הזה באריכות בהמשך המאמר(, ולשאר הד

 זה אסור.  -אם זה מגיע למקום של רמאות 

 

 
זה הוא כל    -ש שבועה  הב"ח מביא הגהות אשר"י שגם לדעת תוס' שלאחר שנגמר הדין מותר לבצוע כדי להפטר מעונ  4

אז גם לשיטת תוס' אסור לבצוע, "דכיון שכבר   -גמר הדין  כאשר לא אמרו איש פלוני וכו', אבל אם אמרו, כלומר שממש נ 
". רואים שלפי הבנת ההגהות נראה כאילו לא דנו דין אמת  -זרים הדיינים ועושים פשרה  גמרו הדין לפסוק שבועה, אם חו

אבל  עשות פשרה: לפני גמר דין אסור לעשות פשרה כי זה מטעה את הזכאי,  ם מדוע אסור לאשר"י בתוס', יש שני טעמי
שות פשרה בכלל, גם לא מותר לעשות פשרה כדי להפטר משבועה כי זה לא מרמה אף אחד, ואחרי גמר דין אסור לע 

לא דנו דין אמת".  -לשבועה, מטעם אחר   אי   "נראה כאילו  אבל פשרת שלום  זה בפשרת דין,  וכמו ן בעיה לעשות  כל 
 שכתבנו בפנים.

שלום, אבל זה ברור מפשט הסוגיה: "ומשכין שלום בין אדם לחברו",  אמנם תוס' לא כותבים שאהרן היה עושה פשרת    5
 שלום ולא בוררות.
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 רש"י שיטת

 עד כאן הסברנו את דעת תוס', מה רש"י סובר? 

מסביר שלדעת רש"י האיסור לעשות פשרה הוא מהותי יותר: זה זלזול בדין. ולכן    )יב, ו( הרב זצ"ל בבאר אליהו  

גמר דין זה שממש נגמר הדין, וקושית תוס' לא  וטה, שרש"י לא נדחק כמו תוס' אלא מפרש את הגמרא כפש

ת  אסור לעשו  -מרא היא שכאשר נגמר הדין, גם אם בעלי הדין רוצים לעשות פשרת שלום  קשה לו, כי כוונת הג

 להם פשרה מפני זלזול בדין התורה. 

, כי  כל מצב מה זה זלזול בדין תורה? בהבנה ראשונית של המושג הייתי אומר שאסור בכלל לעשות פשרה, ב

לפני גמר   - התורה. אבל הרי זה לא נכון    לסדר את המציאות בדרך אחרת מאשר דיני התורה זה זלזול בדיני

 דין מותר לעשות פשרה! 

 חר דין יש מצבים שבהם אפשר לעשות פשרה: גם א -יותר מזה 

" כותב:  לבצוערש"י  דייןאסור  שאיננו  שלמי  משמע  לבצוע".  לדיינים  אסור  לדין  משבאו  לבצוע  מות  -  .  ר 

 ולעשות ביניהם פשרה. 

כותב    -ש"י ותוס', ומסביר שהרמב"ם והטור פסקו כרש"י וכן עיקר  הבית יוסף, לאחר שמבאר את מחלוקת ר 

 ברורה:זאת בצורה יותר 

ובתשובות   דין.  גמר  לאחר  אפילו  פשרה  לעשות  יכול  דיין  שאינו  דאדם  אגודה  ספר  בשם  כתוב  "מצאתי 

ים  עומד -אם אחר שפסקו הדין הלך החייב ונתלה בשלטון כדי שלא לפרוע האי ש הרשב"א כתוב בשם רבינו

 אחרים ופושרים בניהם שלא במושב דין הקבוע למשפט". 

 : )חו"מ יב, ב( יטת רש"י, אבל עם אפשרות לעשות פשרה אח"כ כש  -וכך פסק בשלחן ערוך 

, עושים ביניהם פשרה. וכשם  בפשרה  "מצוה לומר לבעלי דינים בתחלה: הדין אתם רוצים או הפשרה; אם רצו

יטה הפשרה לאחד יותר מחבירו. וכל בית דין שעושה פשרה תמיד    שמוזהר שלא להטות הדין, כך מוזהר שלא

דברים אמורים, קודם גמר דין, אף על פי ששמע דבריהם ויודע להיכן הדין נוטה, מצוה   הרי זה משובח. במה

ה זכאי, איש פלוני אתה חייב, אינו רשאי לעשות פשרה  וני אתלבצוע. אבל אחר שגמר הדין ואמר: איש פל

 ". אחר, שאינו דיין, רשאי לעשות פשרה ביניהם שלא במושב דין הקבוע למשפטאבל ביניהם. 

 ר לזלזל בדין תורה, אז מדוע למי שאינו דיין מותר לעשות פשרה? זה לא זלזול בדין תורה? אם אסו

 נראה שצריך להסביר את הדברים כך:

פשר ללכת בדרך של  תסביך משפטי, מה הקב"ה רוצה שנעשה? אפשר ללכת בדרך של שלום, וא  אשר יש כ

ות בין איש לרעהו, אבל ודאי שיש גם משפט. שתי הדרכים טובות: הקב"ה רוצה לעשות שלום ולמנוע מריב 

 עניין לברר מהי הדרכתה של תורה במציאות הזו. 

ה היא להופיע בעולם הארצי. קיום המצוות גורם לאדם ל התור נסביר יותר את עניינו של המשפט: מגמתה ש

אר הדינים,  . הדבר נכון במיוחד לגבי דיני ממונות, כיון שבשונה מש 6יותר לערך האלהי שלהם   ולעולם להתחבר 

על ההתנהגות   שבאים  את  לנהל  באים  ממונות  דיני  האדם,  של  הרגילה  הארצית  להתנהגות  בנוסף,  או  גבי, 

ג בעצמה.  לגויהארצית  בם  אבל  אנושי,  הגיון  ע"פ  אותם  מנהלים  שהם  משלהם,  דינים  בתי  יש  הדין  ים  תי 

 . 7הישראליים פועלים ע"פ ההגיון האלהי

לעש גדול  עניין  שיש  בודאי  אנחנו לכן  אמת  דין  דנים  שאנחנו  בכך  כי  פשרה,  לעשות  ולא  אמת,  משפט  ות 

 . 8נעשה פשרה נפספס את זהי. אם מופיעים יותר את התורה בעולם, מחברים את העולם לערכו האלה

 
 דאי שהרעיון הזה, ובכלל המושג האלהי, צריך פירוט, הסברה והעמקה גדולה, אבל זה לא המקום לכך. ו 6
 בה יג, ה.אה אורות התשובעניין זה ר 7
  שפע   משפיעים,  מצווה  כל  כמו  הם  התורה  שמשפטי  מסביר  ן"הר (.  יא  דרשה)   ן"הר  בדרשות  מופיע  הזה  ההסבר  יסוד  8

 התורה דיני פ"ע אותה לשפוט אלא, המציאות את לסדר השופט של עניינו אין. תםאו העושים כולה ולאומה ליחיד אלהי
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לה מצווה ללכת בכיוון של פשרה. כאשר אנחנו עושים פשרה,  ר' יהושע בן קרחה לומד מהפסוקים שלכתחי

של  אנחנו לא   ששתי הדרכים טובות אבל לכתחילה מצווה ללכת בדרך  מזלזלים בדין, אלא אנחנו אומרים 

 פשרה. 

אי אפשר להפסיק וללכת בכיוון של פשרה. כאשר    מסוים  בשלב   - אבל אם כבר התחלנו ללכת בדרך של דין  

ה. לכן לפי ר'  זה זילותא לדין תור   -בידים להתפשט בעולם  ומונעים ממנה  של תורה,   נוצרה ההדרכה החדשה

יהושע בן קרחה רק אחרי גמר דין אסור לעשות פשרה, כי גם כאשר הדיינים יודעים מי הזכאי ומי החייב, כל  

וא פסקו  לא  הם  "א עוד  וכו'  מרו  פלוני"  עד   -יש  היא  החדשה.  האלהית  ההדרכה  את  "ייצרו"  לא  לא  הם  יין 

תר עדיין ללכת בכיוון של פשרה, זה לא  התממשה בעולם, אלא היא רק במחשבותיהם של הדיינים. ולכן מו

 זילותא לדין תורה כי אין עדיין דין תורה, הוא לא הופיע במציאות. 

 זה נחשב שההדרכה   -מר שכבר כאשר הדיינים יודעים להיכן הדין נוטה  ריך לואמנם לפי ר' שמעון בן מנסיא, צ

, ברמה כזו שאם נעשה פשרה זה האלהית התחילה להופיע במציאות, יש לה איזה שייכות כלשהי למציאות

 יחשב זילותא בדין תורה. 

שאינו דיין מותר   וע למיהסברנו בצורה יותר עמוקה ומדויקת מה זה זילותא בדין תורה. אבל עדיין לא ברור מד

 לעשות פשרה אחר גמר דין? 

ת הדין, אלא  לותא בדין תורה היא דווקא בדיינים, שהם אלה שתפקידם לא רק לברר אנראה שכל הבעיה של זי

לרצות ולפעול שהוא באמת יתממש במציאות. דיברנו על המגמה האלהית של התפשטות התורה במציאות,  

קדמות המגמה הזו. ולכן אם הם התחילו לעשות דין ואז עברו לפשרה  על הת  נראה שהדיינים הם אלה שאמונים 

 זה זילותא בדין תורה.  -

)וגם לא עושים זאת יכולים לעשות פשרה, וזה לא זילותא בדין    -במושב בי"ד(    אבל אנשים שאינם דיינים 

,  נים את המציאותמשחנו  נכון, במציאות הזו זה מה שהתורה אומרת שנכון לעשות, אבל אנ  -תורה, הם אומרים  

התורה לא מדברת על המציאות החדשה שבעלי הדין    מנסים לפייס את בעלי הדין שיתרצו זה לזה. ממילא 

 לא תובעים זה את זה. מסכימים אחד לשני ו

לפי קו מחשבה זה, אפשר להבין גם את דעת ר"א בן ר' יוסי הגלילי שאסור לבצוע. הוא מבין שפשרה אין לה 

יאות, לא לשנות לברר את רצון ה' מהמצ   - ן בגלל מה שהסברנו: בית הדין עניינו אחד  ית הדי בכלל מקום בב

 . 9זה זילותא לדין תורה  -תפקידו את המציאות. ואם בית הדין לא עושה את 

הוי אומר  -לעומתו, מבין ר' יהושע בן קרחה שאין נתק בין הפשרה למשפט, אלא איזהו משפט שיש בו שלום 

ם, ולכן , כלומר גם השלום הוא חלק מהמגמה האלהית שצריכה להתפשט בעולמשפטה היא  פשרזה ביצוע.  

את השלום, שנעשה ע"י פשרה. שתי הדרכים לגיטימיות כמו  בית הדין לא מייצג רק את הדין האלהי, אלא גם

 . 10שהסברנו, ור' יהושע לומד מהפסוקים שיש עדיפות לדרך הפשרה

 
  ן"הר  בדברי  עוד  להרחיב  יש)  המלך  של  תפקידו  זה  המציאות  סידור.  לעולם  אלהי  שפע  משפיע  הוא  ובכך,  לנו  המסורים

 (.לעניינינו הנוגעים דבריו עיקר  אלו אבל
 אלא ,  העולם על  נקודתית  אלהית  השפעה  רק   לא.  יותר  הזה   המושג   את  מרחיב(  נט ב עמ' "ח) ראיה  בעולת ל" זצ  הרב  אמנם

 האמת   ממקור  נובעים שהם  מתוך,  האלהיים שפטיםהמ: "בתוכו  השכינה  להשראת, העולם  להעלאת  אלהית  מגמה  כאן  יש
  החיים   את  להעלות  הולכים  הם  אלא,  אדם  בני  בחיי  ההוים,  ארעיים  סכסוכים  לישר,  קרובה  מטרה  רק  מטרתם  אין,  העליונה

 את   השפעתם   י" ע  ומעלים  בעולם  השכינה   את  משרים  הם  הרי,  בהם  הטבועה  העליונה  האמת  מיסוד,  כולה  ההויה  ואת
  קדש  עדן  וזיו  העליונה  הקדושה  אור  של,  רמא  לאיגרא,  ורשעו  בחטאו  נפל  אשר,  עמיקתא  מבירא  , והעולם  האדם

 ...".קדשים
שהבאנו את דעתו לעיל, גם רש"י כמו שהסברנו עכשיו, וגם נראה ונראה שכל הראשונים הבינו כך את דעתו, גם תוס'    9

 ר ר"א בן ר"י הגלילי. הש"ך ששונה מעט, אבל נראה שגם הוא יודה שכך סובלקמן את שיטת 
קרחה. לא ברור לי לגמרי האם שאר התנאים מסכימים איתו ורואים כך    זה נראה מאד ברור מדבריו של ר' יהושע בן  10

תגלע הריב נטוש"  משפט. ר' שמעון בן מנסיא נ"ל מסכים לדבר, אלא שהוא דורש את הפס' "ולפני האת היחס בין פשרה ל
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 שיטת הנתיבות 

ים נחלקו בשו"ע כר' יהושע בן קרחה שכאשר נגמר הדין א"א לבצוע, אבל הפוסק ה הלכהאמנם ראינו שנפסק

 ים אחר גמר דין או לא?  האם מותר לבי"ד לעשות פשרת שלום לבעלי דינ

 מביא את השלטי גיבורים שמבדיל בין שתי סוגי פשרות, כפי שכתבנו בתחילת המאמר:  )סי' יב ס"ק ו( הש"ך 

א לו אמורים אלא כשהדיינים רוצים להטיל פשרה כפי הנראה בעיניהם שלרים הל "נראה בעיני שאין כל הדב

רה ומפייסים אותם עד שהם מתרצים למחול אחד  מדעת הבעלי דינים, אבל אם הם מודיעים להם טיב הפש

 אפילו אחר גמר דין ראוי לעשות כן..." -לחברו או לתת אחד לחברו דבר ידוע 

הכוונה דווקא לבוררות, לסוג הראשון של פשרה,   -ה רשאי לבצוע"  אי את  כלומר כשהגמרא אמרה "נגמר הדין 

 . 11שהדיינים עצמם יפייסו בין הבעלי דיניםל לא לפיוס הבעלי דינים. ואין בעיה  אב

לעומתם, הפתחי תשובה חולק: "אבל בארץ הצבי ובארץ מצרים לא נהגו כך, וגם משמעות הפוסקים לא קאי  

, גם זה בינים שפשרה האסורה אחר גמר דין זה אפילו לפייס בין הבעלי דינים. הם מכוותיה...". וכן הב"ח ועוד

 אסור לדיינים. 

הרב זצ"ל ומה שביארנו בדעתו, שלדיינים אסור לעשות פשרה לאחר גמר דין כי זה זילותא    לפי מה שאמר 

לאחר גמר דין.    דינים   בדין תורה, מובנת דעת הפתחי תשובה וסייעתו, שאסור לדיינים אפילו לפייס את הבעלי 

ין ע"י פיוס. אבל מה  נות את המציאות, בין ע"י בוררות ובהדיינים אמורים לייצג את דין התורה ולא לנסות לש

 הסברא של הש"ך? 

התורה  דין  את  לייצג  צריכים  בי"ד  תורה.  בדין  לזילותא  חושש  שהוא  הש"ך  את  גם  להסביר  אפשר  אמנם 

גם להם מותר, כי כל העניין    - ם דיינים מותר לפייס את הבע"ד  ם שאינולהוציא לאור משפט, אבל כמו שלאנשי

הם באים ועושים    -ררו מהי ההדרכה של תורה למציאות הנוכחית  פגיעה בדין תורה הוא, שכאשר בי"ד בשל ה

הרי הם משנים את    -"פשרת דין", כלומר נותנים פתרון אחר למציאות. אבל אם הם עושים "פשרת שלום"  

 .12למציאות אחרת, וממילא לא שייך לבצע במציאות הזו את הדין שנפסק וכחית המציאות הנ

 ת את דברי הש"ך: אבל מהנתיבות משמע שהוא מבין אחר 

כל מה שמגרעין מזכותו נראה כהטיית פשר. אבל    -"עיין ש"ך... והטעם נראה כיון דהבעל דין יודע שהוא זכאי  

כך   למחול סך  ו  -פשרה שמפייסין הדיינים  שימחול  כן מסתמותר.  לפייס לאחד  יהיה אסור  דמהתורה  בר, 

  לחברו?!".

 מתכוון לומר כך:  ות לא ברורים לגמרי, אבל נ"ל שהואדברי הנתיב

דין,   ע"י  לגמרי  המציאות  את  לברר  אפשר  ברורה,  ולא  מעורפלת  המציאות  משפטי,  תסביך  לנו  יש  כאשר 

מת בעלי הדין ללכת אחר הפשרה של  ן, הסכזו פשרה מהסוג הראשו  -  לברר את המציאות באופן גסואפשר  

בצורה יסודית. הסיבה שאנחנו הולכים    ה ומנסים יחסית לברר אותו, אבל לא הדיינים. הדיינים מתבוננים במקר 

 
ס בין פשרה . אבל אפ"ל שגם הוא מודה ללימוד של ר' יהושע בן קרחה לעניין היחלעניין מתי כבר א"א לעשות פשרה

 לדין. לגבי ת"ק לא ברור לי. 
אבל כיון שהפוסקים פסקו כרש"י, נראה ודאי שכוונת השלטי גיבורים   לכאורה זה ממש כשיטת התוס' שביארנוה לעיל.  11

 ך אפילו בשיטת רש"י. וכמו שנבאר.להסביר כ
על פשרת דין זה לא רלוונטי כי   לפי זה כיצד רש"י ניצול מקושית התוס'? תוס' הקשו שאם מדובר רק  -צריך לעיין    12

 בר אפי' על פשרת שלום שאסור. אבל לפי מ"ש מותר לעשות הבע"ד לא ירצה לעשות זאת. והסברנו שלרש"י ל"ק כי מדו
שהסבה שלרש"י לא קשה קושית התוס' זה  ובאמת מדברי הרב זצ"ל בבאר אליהו משמע  רש"י?פיפשרת שלום לדיינים ל

 עדיין לרש"י יהיה אסור כי זה זילותא.  -הזכאי מסכים לעשות פשרת שלום אחר גמ"ד בגלל מה שהסברנו, שאפילו כש
שרת דין גם אחרי גמר דין,  להסביר שרש"י יסכים עם התירוץ שתוס' בעצמם תרצו לשיטתו: היה אפשר לעשות פאפשר 

ר לו שהם יראים שמא טעו  הדיינים היו יכולים לשכנע אותו ולומ  -מסכים להפסיד מה שפסקו לו  למרות שהזכאי לא היה  
רשאי לבצוע. רק שתוס' מסבירים שאסור לעשות   על זה אמרה הגמרא שאי אתה  -בדין, ולכן הם רוצים לעשות פשרה  

 יסביר שזה אסור בגלל זילותא בדין תורה.את זה כי זה רמאות, אבל רש"י 
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הפשרה מציעה פיתרון שנראה יחסית    - אחרי פשרה כזו זה בגלל שביחס למציאות המעורפלת והלא ברורה  

 שהיא הפתרון היותר טוב האפשרי כרגע.  - שלה בסדר. זה מה שנותן לפשרה את התוקף 

לא שייך לעשות פשרה, כי זה נראה    רנו את התסביך, בררנו את הספק, אזאבל כאשר פסקנו את הדין, פת

הפשרה נראית כפתרון טוב. אבל    -שאנחנו משקרים על הזכאי שמגיע לו פחות. ביחס למציאות מעורפלת  

ברורה   למציאות  כשק  -ביחס  נראית  ולכהפשרה  מה שמגרעין  ר!  "כל  הכוונה:  זו  אחריה.  ללכת  שייך  לא  ן 

ות, ופסקנו את הדין שפלוני זכאי, אז כל מה שמגרעין  כיון שבררנו את המציא  -הטית פשר"  מזכותו נראה כ

מזכותו ע"י פשרה, זה נראה כהטיית פשר, כלומר כהטיה פשרתית, כאילו מטים את האמת רק כדי לעשות  

חר לכן אי אפשר לעשות פשרה א  -מסתדרת עם המציאות, לא נראית אמתית    הזו לאפשרה. ובגלל שהפשרה  

 למה שזה יהיה אסור?  -י הדין גמר דין. אבל פשרה של פיוס בעל

דין מרוכך או פשרת   -גם אם נבין שפשרת דין איננה בירור גס של המציאות, אלא כמו שתי ההבנות האחרות  

טיה פשרתית. כי בסופו של דבר, כאשר התברר לנו מהו פסק  ראה כהעדיין זה נ  -(  1יושר )ראה לעיל הערה  

ב  -האמת    הדין, מהי  נראה לא ישר  אז גם אם קשה לממש אותה  זה  דין מרוכך(, או שאפילו  )כנגד  מציאות 

עדיין זה דבר ה', זו האמת. בי"ד לא    -מוסרית, שנאמר על הזכאי שהוא נבל ברשות תורה )כנגד פשרת יושר(  

 הזכאי שלא לעשות כמו האמת!ות על מסוגלים לכפ

הרב זצ"ל: לפי הנתיבות, ששונה מנקודת המוצא שהסברנו ע"פ    יש לשים לב לנקודת המוצא של הנתיבות,

באמת לפי הסברא הפשוטה אין בעיה לעשות פשרה גם אחר גמר דין, בין פשרת דין בין פשרה של פיוס הבעלי  

שלא עושים פשרת דין זה בגלל שהפשרה הזו לא נראית  הסיבה  דין )ובנקודה הזו הנתיבות זהה לתוס'(. כל  

אין בעיה לעשות פשרה אחר גמר דין, ממילא פשרה של    "טכנית" בפשרה. אבל באופן עקרוני  אמתית. זו בעיה 

הדיון   לא  זה  תורה,  בדין  זלזול  של  עניין  מזכיר  לא  בכלל  הנתיבות  יעשו.  שהדיינים  בעיה  אין  הבע"ד  פיוס 

 לדעתו.

 התוס' עליו.  ו, נצטרך להסביר באופן זה לא רק את הש"ך, אלא גם את רש"י וקושיתדברינ אם כנים

רש"י כך: גמר דין זה כפשוטו, שפסקו את הדין. אם כן ברור שאי אפשר לעשות פשרה, נראה שהש"ך מבין את  

" גם רת דין כי אתה מרמה את הבע"ד, כמו שהקשו התוס'? צריך לומר שלרש"י היינו באמת רוצים לעשות "פש

מרמים את  היינו    -ן אמיתי. וכדי לעשות זאת  אחרי גמר הדין, בגלל היתרונות שיש לפשרת דין על פני פסק די

דין   כי אנחנו חוששים שלא פסקנו  רוצים לעשות פשרה  זכה בדין אנחנו  שהוא  שאע"פ  לו  ואומרים  הזכאי 

 אמיתי. 

שהסברנו   כמו  כך,  לעשות  אפשר  שאי  מחדשת  שהגמרא  שהכ  - אלא  אין  יון  בעולם  התגלה  האלהי  יושר 

 א שייך למציאות.  אפשרות לעשות פשרה, זה נראה עקום ול

לכ' סובר שזה משום    -לפי זה, המחלוקת בין התנאים בברייתא היא מהותית: ר"א שאוסר בכלל לעשות פשרה  

לא    -  ם ההפךהם סוברי  -ו. אבל לשאר הדעות שאפשר לעשות פשרה בבי"ד  זילותא בדין תורה וכמו שהסברנ

 שלום לעולם, הרבה יותר גדול. מעניין אותנו זילותא בדין תורה, היתרון של הפשרה, שמביאה  

 

 סיכום 

ישנן שתי סוגי פשרות: פשרת דין ופשרת שלום. פשרת דין אפשר לעשות רק בבי"ד, ופשרת שלום מותר לכל 

 לעשות אותה. אחד 

משפטיות במציאות. לא רק ע"י משפטי התורה, עיות ההחידוש העיקרי הוא שישנה דרך נוספת לסדר את הב

 מה היחס בין שתי הדרכים הללו?ונשאלת השאלה: אלא גם ע"י פשרת דין. 
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רה, יש בזה ארבע דעות בתנאים, שאפשר לחלק אותם לשני כיוונים עיקריים: או שאין מקום כלל בביה"ד לפש 

 או שיש מקום עד שלב מסוים. 

לעשות פשרה, סובר שהדרך הקלאסית לסדר את הבעיות המשפטיות  בכלל    הכיוון הראשון, שאומר שאסור 

אתה בעצם מראה שאתה לא מעוניין    -י משפטי התורה, ולכן אם אתה פותר את הבעיות הללו ע"י פשרה  היא ע" 

 בתורה. ללכת בדרך של משפטי התורה, ובכך אתה בעצם מזלזל

 אבל מה הסברא של הכיוון השני?  

פשרה כיון    זה בתנאים חולק מהותית על הכיוון הראשון, וסובר שאין בעיה לעשותיוון ה. לפי התוספות, הכ1

שהיא גורמת שיהיה שלום בעולם, וזה חשוב יותר מללכת אחרי המשפט של התורה. אלא שבשלב מסוים )גמר 

 . רמאות כלפי הזכאיר אי אפשר לעשות פשרה בגלל שזו  דין / ידיעה להיכן הדין נוטה( כב

, הוא לא חולק מהותית  זילותא בדין תורהב זצ"ל ברש"י, גם הכיוון הזה בתנאים מסכים שיש  סבר הר . לפי ה 2

על הכיוון הראשון. אבל בשונה מהכיוון הראשון בתנאים שסובר שיש זילותא כבר בתחילת הדין, הכיוון השני  

 הדין נוטה(. להיכן )גמר הדין / ידיעה  כאשר פסק הדין מופיע בעולם לותא היא רק בתנאים סובר שהזי

ת: הכיוון השני בתנאים חולק מהותית על ההסבר  . לפי הסבר הנתיבות בש"ך, צריך להסביר את רש"י אחר 3

חרי הראשון, וסובר שאין בעיה לעשות פשרה כיון שהיא גורמת שיהיה שלום בעולם, וזה חשוב יותר מללכת א 

פתרון עקום לעשות פשרה, זה נראה    אפשרי  זה בלתי   - המשפט של תורה. אלא שכאשר האמת הדינית מתגלה  

 שרה נראית פתרון טוב באופן יחסי. . רק כשאין פסק דין הפ ליד האמת


