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  פשרהפשרהפשרהפשרה

        אאאא""""הרב זלמן נחמיה גולדברג שליטהרב זלמן נחמיה גולדברג שליטהרב זלמן נחמיה גולדברג שליטהרב זלמן נחמיה גולדברג שליט
  )בתוספת הערותיהם והארותיהם של הרב דורון אלון והרב אריה כץ(

  

         פתיחה פתיחה פתיחה פתיחה....אאאא

   ."פשרה צריכה קני: והלכתא: " פוסקת.)ד� ו(הגמרא במסכת סנהדרי

מהנתבע .  צריכה קנייועל פי זה ה� דני� מדוע פשרה,  כותבי� שמחילה אינה צריכה קניי)"צריכה קניי�"ה "ש� ד(התוספות 

, שכ מבחינתו פשרה היא התחייבות לתת א� על הצד שהצדק עמו והוא פטור לגמרי, בודאי צרי� קניי על הפשרה

והנתבע חייב לו את כל סכו� , אצל התובע משמעות הפשרה היא שא� א� הצדק עמו, לעומת זאת. והתחייבות צריכה קניי

  ?לכאורה מחילה אינה צריכה קנייו, הוא מוחל על חלק מהסכו�, התביעה

  :על כ� אומרי� התוספות

ה לשל� ה ,  וקוני זה מזה לעשות כמו שיאמרו הדייני,א� נפרש דקני של פשרה עושי קוד� הפשרה

 שלא היה יודע , הוי כמו מחילה בטעות, משו� דאי לאו הוי קני,מה שצרי� הכא קני על המחילה... למחול

 א� על פי ,מחילה שעל ידי פשרה... ואפילו א� נפרש שהקני הוא לאחר הפשרה... �שיאמרו למחול כל כ

 לפיכ� צרי� , לפי שמוחל על פי עצת� של דייני שהשיאו אותו למחול, דומה למחילה בטעות,שיודע מה מוחל

  .י קני"לאל� הדבר ע

 קבעווא� לאחר ש, הוא מוחל ולכ צרי� קניי לא יודע על מה תובע ה, את הפשרהקבעו הדייני�לפני שכוונת דבריה� היא ש

וא  די הפסקו על פי שהוא מפחד שא� י,היא וללמח  מסכי�תובעכיוו שהסיבה שה, את הפשרה זה דומה למחילה בטעות

  .לא היה מסכי� לפשרה,  בכל הסכו�וא� היה יודע שיזכה,  למחול על חלקו ולכ הוא מתרצהיפסיד את כל סכו� תביעתו

        ....בה� פשרה הכרחיתבה� פשרה הכרחיתבה� פשרה הכרחיתבה� פשרה הכרחיתמקרי� מקרי� מקרי� מקרי� . . . . בבבב

  :שרות היחידה היא לעשות פשרהפלא נית לעשות די והא, לעיתי�

  ::)ב"ד� ל( בסנהדרי במסכתמקרה כזה מפורש בגמרא . 1

א� עוברות שתיה , שתי ספינות עוברות בנהר ופגעו זה בזה? כיצד.  אחד לדי ואחד לפשרה"צדק צדק תרד� 

, וכ שני גמלי� שהיו עולי� במעלות בית חורו ופגעו זה בזה. וברות שתיה ע" בזה אחר זה ,  שתיה טובעות"

  תידחה שאינה "טעונה ושאינה טעונה ? הא כיצד.  שניה עולי"בזה אחר זה ,  שניה נופלי"א� עלו שניה

שתיה , היו שתיה קרובות.  תידחה קרובה מפני שאינה קרובה" קרובה ושאינה קרובה . טעונה מפני טעונה

  .ומעלות שכר זו לזו,  הטל פשרה ביניה"קות רחו

א� כאשר שני הצדדי� , ז הולכי� על פי הדידימה לאחד הצדדי� ואלעיתי� יש זכות ק. במקרה זה חייבי� להקדי� אחד לשני

שאחד הצדדי� , ולכ מוכרחי� לעשות פשרה, א� אי אפשרות לעבור ביחד, לחברומ יותראי לא� אחד זכות קדימה , שווי�

  .1ישל� לחברו ויעבור ראשו

  : אומרת.)ד� ק(המשנה במסכת בבא מציעא . 2

: וזה אומר, ] שליולדוה[ עד שלא מכרתי: זה אומר, וכ המוכר שפחתו וילדה, המחלי� פרה בחמור וילדה

  . יחלוקו"]לד שליווהו[משלקחתי 

                                                 

לעומת מקרה רגיל בו על בעלי , מצוות הפשרה מוטלת על בעלי הדי, שהיות ובמקרה זה אי אפשרות לדי, כ שכתב, ז"ראה מש� חכמה דברי� ט 1

  .ורק על הדיי חלה מצווה להציע לבעלי הדי פשרה,  מצווה לפשרהדי אי
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והוולד נשאר אצל הבעלי� "  עליו הראיההמוציא מחברו"א� לדעת חכמי� ,  סומכוס שזוהי דעת)ש�(בהמש� אומרת הגמרא 

, הרי הוולד שיי� באופ ודאי לאחד מ הצדדי�, יש לעיי לדעת סומכוס מדוע ה� חולקי� ביניה�, א� בכל אופ. הראשו

  ?וחלוקה אינה יכולה להיות אמיתית

ולחלק את ,  סומכוס לפשראנו מוכרחי� לדעת, שכיוו שאיננו יכולי� להגיע לחקר האמת, ונראה שיש כא סוג של פשרה

  .2לד בי שני הצדדי�והו

, � של פשרהג� כא יש בעצ� סוג מסוי. 3עה במקרה שלא נית להכריע על פי הדי היא הטלת גורלראפשרות נוספת להכ.  3

  .אלא שבמקו� להכריע באמצע אנו נותני� לגורל את ההכרעה

        ....מקרי� בה� ראוי לפשרמקרי� בה� ראוי לפשרמקרי� בה� ראוי לפשרמקרי� בה� ראוי לפשר. . . . גגגג

  :פשרה היא הדר� הנכונהעשיית די ברור שבה� נראה נוספי� ישנ� מקרי� 

  .4ולכ קוני� אותה בכס�, חיוב שבועה אנו מעדיפי� להימנע משבועהכאשר קיי� . 1

אחת הדוגמאות לכ� היא מזיק . כ� נית להמיר ג� דברי� אחרי� בכס�, שכמו שאנו ממירי� חיוב שבועה בכס�, נראה. 2

ראוי במקרה כזה לעשות . )ועוד. ו"ראה בבא קמא ד� נ(" � וחייב בדיני שמיי�פטור מדיני אד: אשר לגביו קיי� הכלל, בגרמא

  .5ולהמיר את חיוב התשלומי לצאת ידי שמיי� בחיוב על ידי בית הדי לשל� חלק מהנזק, פשרה

  :אומרתש ,:)ג"ד� צ( דוגמא לכ� נית להביא מהגמרא במסכת בבא בתרא

 נות לו דמי "המוסר סעודה לחברו וקלקלה , דול היה בירושלי�מנהג ג: וכ היה רב שמעו ב גמליאל אומר

  .שתו ודמי בושת אורחיווב

  :")דמי בושתו"ה "ש� ד(� "ואומר הרשב

 ומיהו לית הלכתא אלא כרבנ דפטרי , וכל שכ יציאה דחסריה ממונא,שזימ אורחי� ואי לו מה יאכיל�

  .דגרמא הוא, שתומב

  .על מנת לפטור את החיוב לצאת ידי שמיי�, ה כפי שאמרנו לעיל שראוי לפשר על כ�נרא, וא� על פי שזוהי גרמא בלבד

 פוסק שיש הבדל בי מי שהזיק )'ט' ח הל"פ(חובל ומזיק ' � בהל"הרמב. חובל בחברומקרה של אד� הדוגמא נוספת היא . 3

  :בחברו לממו חברו לחובל

                                                 

שודא "או " כל דאלי� גבר"משתמשי� בפתרונות אחרי� כמו ומתי , שדנה מתי חולקי� מחמת הספק: ה" ל": ד"ועיי בגמרא במסכת בבא בתרא ד� ל 2

 ".דדייני

 .'ט סעי� ד"ראה לדוגמא שולח ערו� סימ קנ 3

4 �" חת� סופר"ת "וראה עוד שו, מש� רואי� שהאפשרות לעשות פשרה כדי להימנע משבועה הייתה מקובלת', ה סעי� ה" סימ כעיי בשולח ערו

 .ואפילו היא שבועת אמת, שנוהגי� להתפשר בכל מה שאפשר על מנת להימנע משבועה', מ סימ צ"חו

5   כגו מי שיודע עדות לחברו ואינו מעיד, אלא שלא נעשה בידיי�,  היזק גמורנוגרמא היהיזק ב: גרמא למניעת רווחהיזק ביש לציי שיש חילוק בי

, כבר קיי�י� שאי בו היזק של ממו שימעשה בידעשיית  מניעת רווח היא ,לעומת זאת .כדי לצאת ידי שמי�לשל�  שחייב וודינ, .)ו"בבא קמא ד� נ(

' ה הל"פ(בא מציעא מסכת במהירושלמי ב. א� הוא הפסיד יו� עבודה, תו דברשווה אוכאשר למחרת כל הסחורה , כגו המונע מחברו לפתוח את חנותו

ו "שפ' וכ� מובא בבית יוס� סי[ונראה לומר שחייב ,  לצאת ידי שמי�לשל� כדי יש לדו הא� חייב אמנ�.  מתשלומיפטורבמקרה כזה רואי� ש) 'ג

באלו אופני� חייב , ח שד בפרטי הדיני� של מניעת רווח"מ סימ קע"חו" חת� סופר"ת "וועיי בש, )ד"ה ע"ב ד� צ"א ח"מישרי� נל(בש� רבנו ירוח� 

  ].ובאלו פטור
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 , כיו ששל� מה שהוא חייב לשל� נתכפר לו, חבירושהמזיק ממו, אינו דומה מזיק חבירו בגופו למזיק ממונו

 , לו ואפילו הקריב כל אילי נביות אי מתכפר לו, אי מתכפר,פ שנת לו חמשה דברי�"אבל חובל בחבירו אע

  . ולא נמחל עונו עד שיבקש מ הנחבל וימחול לו

חובל , לעומת זאת. 6יצוי הכספי שהוא נותיכול לתק את הנזק באמצעות הפ, הסיבה לחילוק זה היא שמי שהזיק לממו חברו

לא נמחל , ועד שחברו אינו מתרצה, ולכ בנוס� לחיוב התשלומי עליו לפייס את חברו, בחברו לא יכול לתק את הנזק שנגר�

  . 7לו

�  :)'סעי� ה' סימ� א(פסק השולח ערו� , חובל בחברודי הג� בזמ הזה שלא דני� , מכיוו שכ

וכיו ; עד שיפייס לבעל דינו, מנדי אותו,  אינ מגבי קנסותר. ישראל שאינ� סמוכי� באשדייני�� על פי א

    .מתירי לו, שית לו שיעור הראוי לו

  :)'ש� סעי� ב(א "ועל פי זה כתב ג� הרמ

  .' וכמו שיתבאר בסמו� סעי� ה,כופי החובל לפייס הנחבל ולקנסו כפי הנראה לה�

 א� ה� לא מגלי� את הסכו�, שמספיק לפיוסנראה לה� שיפייס את חברו בממו על פי מה ש עד ת החובל מנדי� אבית הדי

 זה כאילו הרי, וא� יגלו לו, מכיוו שהתשלו� הוא לא מדי חיוב התשלומי� אלא מדי פיוס, )'ג' סי' ש בבא קמא פרק ח"רא(

 שלאחר ,)'בסעי� ה(א מוסי� "שכ הרמ, בממובה חיוב הפיוס נפדה , ג� כא בעצ� יש סוג של פשרה. מחייבי� אותו לשל�

  ".בי נתפייס בעל דינו בי לא נתפייס: "שנת את הסכו� שעליו חשבו הדייני� מתירי לו את הנידוי

4 . כמיעוט "קי� לי"א� המוחזק יכול לומר , מקרה נוס� בו ראוי לעשות פשרה הוא כאשר רוב הפוסקי� מחייבי� ממו

  .ית לעשות פשרה ולחייבו בחלק מהממונבמקרה כזה . 8שפוטרי�

הגמרא ש� מביאה מקרה של שור שלא היו לו שיניי� שנמכר . :)ב"ד� מ(י במסכת בבא מציעא "מקור לכ� נית להביא מרש

עקב . אשר לא ידע על פגמו והניחו לרעות ע� שאר הבהמות, ולאחר מכ נמסר לרועה, לאפוטרופוס של יתומי� על ידי סרסור

, שהרי אילו היה יודע האפוטרופוס שאי לשור שיניי� לא היה קונה אותו, מדובר במקח טעות. ולת לאכול מת השורחוסר היכ

ואז לא היה , היה עליו לבדוק את השור ביתר קפדנות, והיות והרועה קיבל שכר על שמירתו, אלא שבינתיי� כאמור מת השור

  :לכ פוסקת הגמרא. מת

  .ומשל� בקרא דמי בשר בזול, וה ידעדלא ה ]הסרסור[מישתבע איהו 

  : את הסיבה לחיוב בסכו� הזה")ומשל�"ה "ד(י "ומסביר רש

ולא ישל� כל דמי השור כמות , הטיל פשרה ביניה�', כא אי פשיעה כל כ� דאמר בהדי תוראי אוקימתיה כו

  .אלא העור יחזיר לבעלי� והבשר שמי וישל� שני שלישי�, שהוא חי

                                                 

שהרי לא משל� לו ואינו , א� א� הזיק בגרמא נראה שצרי� לבקש מחילה, שדווקא כשהזיק את ממו חברו בידיי� אינו צרי� לבקש מחילה, לכ נראה 6

 . ממילא אי הניזק חייב למחול לו עד שישל�, אסורועוד שג� להזיק בגרמא, מתק את הנזק

ולכ (פסק שחיוב תשלומי נזק הוא קנס ואינו ממו ) ' ז–' ו' ש� הל(� "שזוהי ג� הסיבה לכ� שהרמב,  מסביר)'ו' � ש� הל"על הרמב(" אב האזל" 7

) ב"י' ב הל"נערה בתולה פ' הל(� "נס ומפתה פסק הרמבואמנ� בתשלומי פג� של או, כיוו שאינו תשלו� אמיתי, )אינו משל� נזק על פי הודאתו

שהרי בכל מקרה האישה (א� זאת משו� שמשמעות הפג� היא שווי ממוני גרידא , שמשל� על פי הודאתו א� שזה מקביל לתשלומי נזק בחובל בחברו

ולכ זה ) יימת רק ביחס לאיבוד השווי הממוניק, והמשמעות הפיזית של איבוד הבתולי שנוספת לצער אותו משל� בנפרד, תיבעל בסופו של דבר

  ].  � שחיוב ממו נועד לתק את הנזק"שמדבר על שיטת הרמב' נזקי ממו סימ א' ועיי עוד במחנה אפרי� הל[נחשב לחיוב ממו

�"לבעל הש" תקפו כה"וביתר הרחבה בספר ' ה סעי� ב"א סימ כ"עיי בהגהת הרמ 8. 
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, שיעה של הרועהפא� מצד שני אי כא ממש , מכיוו שקיבל שכר על פשיעתו, כלומר מצד אחד יש על הרועה חיוב תשלומי

עושי� פשרה והוא , מכיוו שכ�. שכ בסופו של דבר הוא לא ידע על המו� והתייחס לשור כפי שאמורי� להתייחס לשור רגיל

  .9משל� רק תשלו� חלקי

כגו שרוב , א� הוא אינו ברור דיו כדי לממש אותו בפועל,  בכל מקרה שאמור להיות חיוב תשלומיונראה שכ� ראוי לעשות

  .ועל כ נית לעשות פשרה, הפוסקי� מחייבי� ומיעוט� פוטרי�

        די רגילדי רגילדי רגילדי רגיל. . . . דדדד

 שכדאי )'ק י" ס'סימ� ג(� "אומר הש, בה� נית על פי הדי לפסוק חיוב תשלומי גמור או לפטור ממנו, מקרי� רגילי�אמנ� ג� ב

  :)ז"עשי� ק(ג " הכותב בש� הסמ)ב"סימ� י(ומקורו הוא בטור , תמיד לעשות פשרה לטובת הדייני�

 וגרסינ , כי מאד נתמעטו הלבבות,צריכי הדייני להתרחק בכל היכולת שלא יקבלו עליה� לדו די תורה

 רבי .לית דחכי� בדי: ש ב יוחאי"מר ר א.ש ב יוחאי בטלו דיני ממונות"בימי ר' :ק דסנהדרי"בירושלמי פ

 אמר לה� איני יודע לדו לכ� די . אמרו לו על מנת שתדיננו די תורה.אנשי� לפניו' יוסי ב חלפתא באו ב

  .'תורה

א� לא ,  אי באפשרותנו לעיי בכל מה שנאמר ונכתב על הסוגיא שבה דני�, הסיבה לכ� היא שהיות ונתמעטו הדורות

  .ולכ כדי להימנע מטעות כדאי להשתדל ולעשות פשרה,  מרובה ביותרבהשקעה של זמ

', כגו שיש צור� להזמי שמאי שישו� את הנזקי� וכד, שבמקרה בו עשיית די גוררת אחריה הוצאות מרובות, על פי זה נראה

  . ולעשות פשרהבודאי שראוי להשתדל, וההוצאות לצור� כ� עלולות להתקרב לסכו� התביעה או אפילו לעבור אותו

        סיכו�סיכו�סיכו�סיכו�. . . . הההה

 מצד התובע שמוחל על סכו� הו, ה מצד הנתבע שמתחייב לתת סכו� שאולי פטור ממנו, יש צור� לעשות קניי על פשרה

  .שכ כא א� היה יודע שיזכה בדי לא היה מסכי� לפשרה, וזאת למרות שסת� מחילה אינה צריכה קניי, שאולי מגיע לו

  : הדר� היחידה לדוישנ� מקרי� בה� פשרה היא

ואי לא� אחד מה� זכות קדימה על , שאי בו מעבר ליותר מאחד, שני גמלי� או שתי ספינות המגיעות כאחד למעבר צר. 1

  .שאחד ישל� לשני ויעבור קוד�, לכ יש להטיל פשרה. חברו

,  החלוקה יכולה להיות אמיתיתא� על פי שאי, במקרה שיש ספק הנובע מהמציאות למי מגיע דבר מסוי�, לדעת סומכוס. 2

  .חולקי� ביניה� מדי פשרה

, להכריע על פי הטלת גורל, ואי קדימות לאחד מה�, ישנה אפשרות במקרי� מסוימי� כאשר הדי שווה בי שני אנשי�. 3

  .וזהו סוג אחר של פשרה

  :בה� ברור שפשרה היא הדר� העדיפהנוספי� ישנ� מקרי� 

                                                 

  .): ג"ד� פ(בבא מציעא מקרה דומה מופיע במסכת  9

קרוב לאונס וקרוב ,  נפיש לחד וזוטר לתרי"מאי טעמא .  נשל� פלגא"הני דדרו באגרא ואיתבר : אתקי רב חייא בר יוס� בסיכרא

  לפשיעה

  "): משל� פלגא"ה "ש� ד(י ”ומסביר רש

 ולא היה להטעינו "י טעמא נפיש לחד מא . משל� פלגא"ונשא� באותו מוט ונשבר , פועל שקבל עליו להולי� חביות ממקו� למקו�

  .הלכ� דמי נמי לאונס,  דר� בני אד� להתחזק ולטוענו כאחד" וכיו דאינו ראוי לשני משאות "וזוטר לתרי  .לבדו

מה וא� כ יש כא פשרה הדו, ותיקנו שישל� חצי מהנזק,  שנגר� עקב נשיאה בצורה שאינה פשיעה גמורה ואינה אונס גמורכלומר מדובר בנזק

 .במהותה לפשרה שנעשתה בשור



 ד"בס

  .די� לפדות את השבועה בתשלו� של חלק מהסכו�כאשר קיי� חיוב שבועה ע. 1

  .נית לפדות חיוב זה בתשלו� חלק מהנזק, כגו מזיק בגרמא,  לצאת ידי שמיי�במקרי� בה� קיי� חיוב. 2

ובית די יכולי� לנדות את החייב עד שיפייס , נית לעשות זאת על ידי תשלו� כס�, בה� קיי� חיוב לפייס את חברומקרי� ב. 3

  . או יפצה אותו כספיתאת חברו

נית לעשות , כפוטרי�" קי� לי"א� שהנתבע יכול לומר , במקרי� בה� רוב הפוסקי� מחייבי� תשלומי ומיעוט� פוטרי�. 4

  .פשרה ולחייב אותו בחלק מהסכו�

,  על הסוגיאשכ כדי לא לטעות בדי יש צור� בלימוד כל מה שנכתב, כדאי לדייני� לעשות פשרה לטובת�, ג� בדיני� רגילי�

  .ואי בידי הדייני� אפשרות כזו

  . נית ורצוי לעשות פשרה, כגו הבאת שמאי, שג� כדי לחסו� בהוצאות משפט, מכא נראה

  


