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שרה ְ�          ִ   שרה ופ 

  מאת

  *ליפשי�. איתי א

  .1"כל מילה דלא מחוורא מסמכי� ליה מ� אתרי� סגי�"

‡ .‡Â·Ó .· .Ù ˘¯Â˘‰-˘-¯. 1 .הפרדה ,התרה. 2; פשר הדבר ופתרונו 

ב� . Ù. 1˘¯‰. ‚; משפט. 6; הסכמה. 5; תשלו�. 4; המסה והפשרה. 3; והימלטות

   .ÌÂÎÈÒ. „; וספתא סנהדרי�פשרה וביצוע בת. 3; ל"פשרה בלשו� חז. 2; סירא

  מבוא. א

בחינה של מוסד משפטי ראוי לה שתתחיל בבחינת שמו ובחיפוש אחר מקורו 
 וא� ,3 מלמדת כי בלשו� המקרא המונח פשרה לא נזכר"פשרה" בחינת המונח .2הלשוני

 
יעקב '  אני מבקש להודות לפרופ.ג��רמת, המרכז האקדמי למשפט ולעסקי�, מרצה   *

ר יצחק " ולדרב טובוליר מ"דל ,ר גבריאל בירנבאו�"לד, מנח��חנינא ב�' לפרופ, אלבוי�
 ולהבדיל בי� חיי� לאור� ימי�. על הערותיה� המועילות ËÙ˘Ó ÈÏÚולחברי מערכת  הילמ�
בהיותי נבו� בסב� ,  שחודשי� ספורי� לפני הסתלקותו,ל"ר זר צבי בצ"לדתודה , למתי�

למפעל המילו� ההיסטורי ללשו� תודה ג� . זכיתי והוא פתח לי את הפתח,  הלשוניעיו�ה
  .רבותבו נעזרתי ש, העברית של האקדמיה ללשו� עברית

 M. Sokoloff A; )ג" ע,ד(  ג, ב, ברכות, ירושלמי;)א" ע,כו(  א, י, עירובי�,ירושלמי   1
Dictionary of Jewish Palestinian Aramaic (1990),ראו בברכות;  בהקדמה, Ì˘, 

 ולא "דבר" הוא מלשו� "מילה" ג� מהסוגיה בעירובי� עולה ש".מילא"שהנוסח הוא 
 ).word(מלשו� מילה 

˘�˙ËÙ˘Ó‰ ÔÂ  "על כמה מונחי� אחרי� של התחייבותעל ערב ו" ליפשי� 'בדברי ראו    2
È¯·Ú‰ 145הערה , ולהל�, 185 ,185 )ז"שמת( יג . 
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לפיכ� שומה עלינו לברר מה עמד . ר נזכר בו בעברית פע� אחת בלבד�ש�השורש פ
  . ל" המונח פשרה ואימוצו ללשו� חזלו שבחירת ביסוד

 השאלה .4 פשרה וביצוע:בלשו� התנאי� שבמסכת סנהדרי� מצינו שני מונחי�
 בשני ו מדוע שימש– וא� כ�, יצגי� מוסד אחדיהנשאלת היא א� שני מונחי� אלה מ
שאלה נוספת היא מהו היחס בי� אות� מקורות . שמות שוני� לציו� אותו מוסד משפטי

המונח א�  "פשרה"מונח השימש בה� שבי� מקורות אחרי� לדרי� שבמסכת סנה
 ,תלמוד הבבלי ואיל� שוב אי� לנו שני שמות אלא אחדבהחל .  נעדר מה�"ביצוע"
 לבחו� את המונח רשימה זומטרת .  נתמעט ונותרה הפשרה"ביצוע"השימוש במונח ו
ע לחקר מושג רשו עשויה לסייותו� הנחה שהבנה לשונית של המונח ושל ש, "פשרה"

  .5הפשרה במשפט התלמודי

  ר
ש
השורש פ. ב

הש� נגזר שממנו  ,ר�ש�רש פוהששחוקרי הלשו� והמילונאי� הגיעו למסקנה 
 גלוסקא ציי� .6 לארמית ולעברית מאוחרת,הוא שורש שמי המשות� לאכדית ,"פשרה"

ו חלק א,  נית� להניח שהמשמעי� השוני�.7ר אינו מופיע בלהגי� כנעניי��ש�שהשורש פ
להל� נעמוד על משמעי� . ר בלשו� חכמי��ש�יימצאו ג� בהטיות של השורש פ, מה�
  . אלו

 
 בדבר ,247 ' עמ,˘Ìראו . 245-268, )ב"תשנ( Ó‰ ˙Â¯ÙÒ· ÌÈ¯˜ÁÓ˜¯‡א זליגמ� "ראו י   3

 .יכולתה של שפה ליצור מינוח משפטי
. 3.סעי� ג , ראו להל�;הובאה ג� בתלמודי� בסוגיות הפשרהש , א,ראו תוספתא סנהדרי�   4

 .אמר זהלמ
 .ל"שיטת המשפט המשוחזרת מ� המקורות התלמודיי� המתייחסי� לתקופת חזהכוונה ל   5

� אוניברסיטת בר,עבודת דוקטור( È„ÂÓÏ˙‰ ËÙ˘Ó· ˙ÂÒ�˜ È�È„ ˙Â„ÂÒÈרדזינר  'עראו 
  .7 ,)א" תשס,איל�

6   S.D. Sperling Studies in Late Hebrew Lexicography in the Light of Akkadian (Ph.D. 
dissertation, Columbia University, 1973), 53 ;ניצ� 'ב ˜Â˜·Á ¯˘Ù ˙ÏÈ‚Ó) 29, )ו"תשמ ;

 ' עמ,"פשר"ער� , )ו"תשט, יורק�ניו, מהדורת קאהוט( ‰ÌÏ˘‰ ÍÂ¯ÚÏ ˙ÂÙÒÂי קאהוט "ח
 דוקטורחיבור לש� קבלת תואר ( ‰˘Ó‰ ÔÂ˘Ï ÏÚ ˙ÈÓ¯‡‰ ˙ÚÙ˘�‰ גלוסקא 'י; 460

 M. Wagner Die Lexikalischen und; 1006 ,)ח"תשמ, איל��בראוניברסיטת , לפילוסופיה
Grammatikalischen Aramäismen im alttestamentlichen Hebräisch (1966), 96 . 

אשר לציו� המשנה כמקור ראשו� ; ˘Wagner, Ì; 393 הערה ,1006 ' עמ,˘Ì, גלוסקא   7
 . כבר בב� סיראלפשרה ראו להל� שהפשרה נזכרת
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מרכז המחקר חלק זה של . "פשרה"ר שממנו נגזר המונח �ש�נדו� תחילה בשורש פ
הצגת . ר ריבוי של משמעי��ש�לשורש פשהמסקנה העולה היא ו ,ממצאי� לשוניי�

  ."פשרה"אשר לקרבה לש� ולמונח  בהמשמעי� תסייע לאתר השערות מסתברות

  פשר הדבר ופתרונו  .1

י" :א, חר בעברית הוא קהלת �ש�בו מופיע השורש פשהמקור המקראי היחידי  ,  ִ מ 
� כ  ח  ה   �  ָ  ָ  ֶ ע , ְ  י י$ד  ַ %מ   ֵ ר,   ִ     ב  ר )   )  *  ָ  ָ י� בארמית עיפ המופעי� של שורש זה במקרא מושאר .8"ֵ  ֶ  

פשר " ג� הצירו� .10כתב ופתרו� ה9 כול� בהקשר של פשר חלומות,של ספר דניאל
 הגישה המקובלת אצל .11"פשר מליא" ו"פשר מילתא" בדניאל כעיפ בקהלת מו"דבר

 מתפרש "פשר הדבר"ו, חוקרי הלשו� והמילונאי� היא שמילה זו שאולה מארמית
  .12 מובנו בעברית המודרנית� ג� כ.כמובנו או כפירושו של הדבר ופתרונו

והוא ,  כפירוש וכפתרו�"פשר"רה של המילה אברה� אב� עזרא מפנה אותנו למקו' ר
 ו-יכול העיצורי� ,ש�ר�לפיו צורת המקור הנה פאפשרי א� מציע מהל� אטימולוגי 

   .13"פשר"הביא לידי 

 
  .889, )ו"תשס( È‡¯˜Ó‰ ˙È¯·Ú‰ ÔÂÏÈÓ ,Ï‡Ó ‡¯˜Ó‰ ÔÂ˘Ï ¯ˆÂ‡"È˙ „Ú Û"Â˙י צ קדר"מ   8
 .ד� ב ו, מופעי� בדניאל21   9
10   Ì˘,כו�טו , ה . 
11   Ì˘,טז, ז; טו,  ה.  
12   F. Brown, S. Driver, C. Briggs The Hebrew and English Lexicon of the Old 

Testament (1972), 833: “solution, interpretation”; L. Koehler, W. Baumgartner The 
Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament (vol. 3, 1996), 982: “meaning, 

solution, explanation”.ג� בארמית  מופיע "פתרו� חלו�" פשר במשמע . וראו עוד להל�
 A. Tal A Dictionary of Samaritan Aramaic( וכ� בתרגו� התורה לשומרונית ,נוצרית

Leiden (2000), 714-715 – שכנראה נשאל מ� העברית , "פתרו�", "פתר" לצד)Ì˘ ,עמ' 
718(( ;M. Sokoloff A Dictionary of Jewish Babylonian Aramaic of the Talmudic and 

Geonic Periods (2003), 945, פשרתא" ער�" ;K. Brockelmann Lexicon Syriacum 
ר"ער� , שוש��מילו� אב�; 614-615 ,(1928)  �  � ֶ  ֶ".  

ויתכ� היות פשר הפו� סופו  [...] ומלת פשר ממשפחת ארמית": 1,  ח,אב� עזרא לקהלת   13
 ציי� כי בצד מופעי� מועטי� של )6 הערה ,Wagner )ÏÈÚÏ. "'פורשכי לא 'בתוכו מ� 
ר במוב� של �ש�יש מופעי� רבי� בארמית ה� לשורש פ, המקראר בעברית �ש�השורש פ

ר, לפתור ולפרש ש  ה ול,  המופיע בארמית הבבלית,                             ְ ַ ה� למה שמתפתח מש� העצ� שהוא � 
רוש יר במוב� של פ�ש� במנדעית מצינו פ.� מיוחד של המילה במשמע של פענוחמוב

 – וכ� באכדית ,)E.S. Drower, R. Macuch Mandaic Dictionary (1963), 383 (ופתרו�
pišru )W. Von-Soden Akkadisches Handwörterbuch (1965), 868.( ג� ראו  זה כעי�

' עמ, ז"תשמ, נויארק,  מנדלבוי�מהדורת ("וזאת הברכה"פרשת ,  דרב כהנאפסיקתאב
ֵ        פר ש לעצמ�"במשמע של , "עד כא� שמעתי מכא� ואיל� צא ופשר לעצמ�): "443  ." 



  ע" תשחעלי משפט   ליפשי�. איתי א

398 
y:\misrad-2003\books\aley-mis\kerech-8\2009-10-20\12-lifshitz-d.doc 1/12/2010 10:45:00 AM  

 .14ו"� ותי"בחילופי שיר �ת�א השורש פיר ה�ש� השורש פתריגזל ת אחראפשרות
 2 תעברית היא 2שפי מעתק ההגאי� השמי �על הואיל ו,אטימולוגיה זו מעוררת קושי

ר" המונח הארמי הוא והלוא, ארמיתבר $ / =ר בעברית$(: למשל ,בארמית  ) �ועל" ( ְ ַ * 

ר"*פי הסבר זה היינו מצפי� ל ת   *  ַ  כי הקשרי� האטימולוגיי� בי� טוע�גלוסקא אכ�  "). ְ
 רגילה ביותר "פשר" במגילות מדבר יהודה המילה .15שורשי� אלה אינ� ברורי�

 .17מקוריה ומכא� הסיק גרינפילד שהמשמע העברי הוא ,16ש הטקסטבמשמע של פירו
לדעת גלוסקא אי� להוציא מכלל אפשרות שהשימוש הרב נובע מהרצו� להשתמש 

שורשי�  ספרלינג נטה לראות ב.18שהיה רגיל בפי מתנגדי הכת, "מדרש"במונח שונה מ
, ר�ש� של פראה כי מתו� שבעה משמעי� שוני�ה הוא ;ר פעלי� נפרדי��ת�ר ופ�ש�פ

 ,לדעתו. ר באכדית ובארמית�ש�ר בעברית ופ�ת�רק בהקשר של פתרו� חלו� מצאנו פ
ר בעברית מקורו בארמית ולכ� �ש� פ.מקריתהיא ההתאמה הסמנטית בי� שורשי� אלה 
 י�ר בארמית מופיע רק בדיאלקט�ת� ואילו פ,הוא מופיע רק במקורות מאוחרי�

שקיימת הסכמה אפוא נראה  .19העברית�  מוהושפעאפשר ש ש, של הארמיתי�היהודי
  .ר�ת�בי� פלר �ש�על שלילת קשר אטימולוגי בי� פ

  :  ע� פסוקי דניאל"פשר דבר"י בפירושו לדברי קהלת קשר את "רש

כמו שמצינו בדניאל מתו� חכמתו שהיה ,  פשרו� של דבר–ומי יודע "
מי כמשה עושה פשרה בי� , חכ� ביראת שמי� נתגלו לו רזי פשרי�

  .20"ישראל לאביה� שבשמי�

 
, 11 , יד, לח,)ט" תשי,מתוקנתוה ימהדורה שני (ÌÏ˘‰ ‡¯ÈÒ Ô· ¯ÙÒל צ סג"ציע מהכ�    14

  .רמז' עמ
דעה אחת רואה .  מצביע על דעות שונות,395 הערה ,1006 ' עמ,)6הערה , ÏÈÚÏ (גלוסקא   15

� ישראלית מ��אריהודית מקראית ובארמית ארמית  בר שינוי פונטי שהתרחש�ת�בשורש פ
, נעל�, ר מארמית לעברית�ת� בתקופה קדומה חדר פ,לפי דעה אחרת. ר�ש�פהשורש 
 עיפר מו�ת�השורש פ .146 הערה ,ראו ג� להל�. ר ששוב נעל� מהעברית�ש�ונוצר פ

עת  כנראה בהשפ– ישראלית� בבלית ואר�–בשומרונית ובניבי� הארמיי� היהודיי� 
; 456' עמ, )1הערה , ÏÈÚÏ( Sokoloff; 718 'עמ, )12הערה , Tal) ÏÈÚÏראו  .העברית

Sokoloff) ÏÈÚÏ , 949 'עמ ,)12הערה.( 
16   J.C. Greenfield The Lexical Status of Mishnaic Hebrew (1956), 220 ;קימרו� ' א ˜Â„˜„

‰„Â‰È ¯·„Ó ˙ÂÏÈ‚Ó Ï˘ ˙È¯·Ú‰ ÔÂ˘Ï‰ )ו"תשל, האוניברסיטה העברית, עבודת דוקטור(, 
 .I. Rabinowitz “pesher/pittaron” 8 Revue de Qumran (1973) 219ראו ג� ; 296

17   Greenfield, Ì˘. עת הארמיתמסקנתו אינה נהירה לנו שכ� על לשו� המגילות ניכרת השפ . 
 .393 הערה ,1006 ' עמ,)6הערה , ÏÈÚÏ (גלוסקא   18
19   Sperling) ÏÈÚÏ , 92�91 ' עמ,)6הערה. 
עבודת ( Â¯ÈÙ"˙È˙¯Â˜È· ‰¯Â„‰Ó ˙Ï‰˜Ï È˘ ¯˘רוז� '  גפי�על, י לקהלת"פירוש רש   20

 .)ו"תשנ, איל��אוניברסיטת בר, ורדוקט
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 הדבר ומשמעותו פשר האחד במוב� של :י שילב כא� שני משמעי�"נראה שרש
רצ� הדברי� . י במקרא"משמע זה לא מצא רשאול� ,  במוב� של יישוב סכסו�אחרוה

תחילה הוא . י ראה קשר בי� שני משמעי� אלו"שרשלכ� י מעורר "בפירושו של רש
 .21"נתגלו לו רזי פשרי�"פנה לדניאל שהפירוש המילולי ואת ה, כתימוכי� לפירושו, ציגה

   .22 לפירוש הפסוק בהקשרו המלא ודרש אותו על משהי"רשבהמש� דבריו חזר 

   הפרדה והימלטות,התרה  .2

ר משמש �ש� מצאנו שהשורש פ.23בסורית משמשת המילה פשרה במשמע של התרה
 באותו משמע .26ת ובמנדעי– pašāru25 – 24במשמע של התרה והפרדה ג� באכדית

 לה מ� 'דאת מפש" ,27יונת� דבית גוברי�' מפי ר, מצינו בפסיקתא דרב כהנא בארמית
מה את דרכו של עשו הרשע למסוכת קוצי� ייונת� ד'  ר.28"הכא והיא מתעריא מ� הכא

  .שאתה מפשר אותה מכא� והיא מסתבכת מכא�
פעמי� ,  מקורות בלשו� חכמי�כמהר ג� ב�ש�במשמע זה מצינו את השורש פ

 הפרדה –י ז במוב� הפי.29 הצלה–כהפרדה פיזית ופעמי� במוב� מושאל ומופשט יותר 

 
ר: "ו,  ד, דניאלפי�על ,כפי הנראה   21 & א מ  ר   � ז ית *פ  י ח  י ד  מ  ל  ו י ח  ז  �  ח  א +נ ס ל  ז ל  ל ר  כ  ַ  ו   ֱ    ֵ ְ ִ      ֵ  ֲ    ִ   ִ  ְ  ֶ    ֵ  ְ  ֶ   ְ  ָ    ֵ     ָ    ָ    ָ נראה . "ְ 

בה� מופיע בספר דניאל השורש שהתכוו� למקומות רבי� הובא בסמו� ששג� אב� עזרא 
חלי� והוא הוא " :ראו ג� בארמית הבבלית. חלומות לשר בשפה הארמית בהקשר �ש�פ
 .ב" ע, כח, יומא,"פשרמ

 השהוא עושה פשר? ובמה התייחדה חכמתו,  מתפרש כמתייחס למשה רבנו"מי כהחכ�"    22
בי� עשיית ל "פשר הדבר"י ראה קשר בי� "ייתכ� שרש. בי� ישראל לאביה� שבשמי�

א� , הפשרה בי� הצדדי� לסכסו� עשויה לחשו� או לשק� את פשרו של הסכסו�. פשרה
 שפירושו השני מתנתק מ� הפירוש – אתי אינה מורה על תפנית כז" א� שלשו� רש– אפשר

י נסמ� על דרשת האמורא "ייתכ� שרש. "דבר אחר"המילולי הלקוח מדניאל ונאמר בתורת 
שהיה יודע ": ה ביחס למשה"רש את דברי קהלת כנאמרי� מפיו של הקביפששמואל 

א� כ� הדבר עלינו להוסי� ). ˘Ì ,י" רש;ב"ע , יג,ראו סוטה" (לעשות פשרה ביני ובי� בני
 . בהקשר של יישוב סכסו� ומריבה"פשר"ולחקור את משמעות 

23   Brockelmann) ÏÈÚÏ , 614' עמ, )12הערה. 
 . לפני הספירה�700באשר השפיעה על הארמית החל    24
25   Greenfield) ÏÈÚÏ , 16הערה(,89 ' עמ ;Von-Soden) ÏÈÚÏ , 841 'עמ, )13הערה. 
26   Drower & Macuch) ÏÈÚÏ , משמעי� קרובי� שנזכרו ש� ה� ריפוי . 383' עמ, )13הערה

  .ופיזור) ה"רפ(
 .ישראלי מ� הדור השני��אמורא אר   27
ופירושו בדומה , )17 ' עמ,)13הערה , ÏÈÚÏ(מהדורת מנדלבויו� (ב , ב, דרב כהנאפסיקתא    28

מהדורת (שפו , תשא� פרשת כי,ראו ג� ילקוט שמעוני. 32  הערה,לפסיקתא רבתי להל�
 .תתקנג,  משלי,˘Ì; 719 ,)ג"תשל, ירושלי�, שילוני�לרר�הימ�, מוסד הרב קוק

בעמדו על המשמע של , 460' עמ, )6הערה , ÏÈÚÏ (קאהוטלחלק מ� המקורות שבסמו� ציי�    29
 .התרה והפרדה
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 ,30"נתלו בה קוצי� ודופקני� מפשר בידו בצנעה" מצינו בתוספתא עירובי� –בי� הדבקי� 
לשני " בבראשית רבה ,31"נסתבכו בגדיו בקוצי� הרי זה מפשר�"כ� ג� בירושלמי שבת 

גששי� לפני המל� אילו רצה המל� פישר� לא רצה לפשר� אתליטי� שהיו עומדי� ומת
   .32"חזק אחד על חבירו והרגו

 מצינו ,כהצלת הנתק� מפני תוקפו או כשחרור, במוב� של הפרדה שאינה פיזית
   .34 וכ� באכדית,33"פישרא"במנדעית 

חלצות והימלטות של יר במשמע של ה�ש� הפועל פעיפבירושלמי בבא מציעא מו
 באותו שאי� יכול  [...]באותו שיכול לפשר"ה לעבודת המל� אד� ממסירת בהמ

חלצות והימלטות ולא במשמע של יה,  כהתרה"יכול לפשר" לפרש נראה .35"לפשר
 .36וותר על חלק מעמדותיוסכי� ללפיו כל צד מו –  יכול לעשות פשרה–הסכמה 

 
 .)134' עמ, מהדורת ליברמ� (י, ח, תוספתא עירובי�   30
 .)א"י ע(  ב,ז, שבת, ירושלמי   31
הדברי� מהקשר  .216 ,)ו"תשנ, ירושלי�, אלבק�דורמהדורת תאו ( ט, כב,בראשית רבה   32

לפני להתגושש נראה שלא מדובר בעשיית שלו� בי� שני המתגוששי� שבמכוו� העמידו� 
 היינו להפריד ,אלא שא� חפ� המל� למנוע הריגת אחד מה� היה עליו לפשר�, המל�

גדיו של כש� שהסוכה הזה של קוצי� מתחדקת בב" בפסיקתא רבתי  בדומה לכ�.ביניה�
 פרשת כי , ראו ג� מדרש תנחומא.ב" ע,לג,  י,פסיקתא רבתי; "אד� והוא מפשר אות�

כש� שמשוכה של קוצי� מתחדקת בבגדיו של אד� את " :191 ,)ורשא( א ה פסק,תשא
ער� , 454' עמ, )1הערה , Sokoloff )ÏÈÚÏ; "מפשר אותה מכא� ומתחדקת ממקו� אחר

בדפוס . "ביניהו�> ר}<ק{מפש" ):א"ע ,מח(  ג,ג הוריות ,מפנה לירושלמיה, "פשר"
ציע לתק� בהתבססו על דבריו הסוקולו� . "רבי יעקב בר דסיי מפשק ביניהו�" ,˘Ì ,ונציה

 ,הגהות ירושלמי לסנהדרי�,  קעא,)ד"תשל( ו , ככר לאד�\)א"חיד(של רבי חיי� דוד אזולאי 
 , ב,סנהדרי�, אלא מפרש את לשו� הירושלמילשו� ו מציע תיקו�  אינ,˘Ì ,א"אול� החיד. ב
הגהותיו א כלש ,"מפשר' מפסיק פי"א ש� "כ� לשו� החיד. "מפסיק ביניהו�" :)א" ע,כ( א

ייתכ� שא� . "ל"מפשר ביניהו� כצ"א ש� "להוריות שש� הגרסה היא מפסק ולשו� חיד
פני "וראו ( א� ציי� לסנהדרי� , נתכוו� להגהותיו שבהוריותהסוקולו� בתקנו את הגרס

נמצא שמקבילות אלה בירושלמי עשויות א� ה� ).  שציי� למקבילה שבסנהדרי�,˘Ì ,"משה
 .בי� הפרדהלללמדנו על הקשר שבי� פשרה 

33   Drower & Macuch) ÏÈÚÏ , וכ� הוצאת כאב והוצאת רוחות והתרת ,372' עמ, )13הערה 
 –מנדעית ב  ראוכ�. "פשורא"ער� , 942 ' עמ,)12הערה , Sokoloff) ÏÈÚÏ;  קללהחר� או

הערה , Brockelmann) ÏÈÚÏ (סוריתב ו,)365' עמ, ˘Drower & Macuch ,Ì ("פאשורא"
 .)614 ' עמ,)12

 .pašru – 845 ' עמ;pašaru – 841' עמ, )13הערה , Von-Soden) ÈÚÏÏ . שחרור אסירי�וכ�   34
  .)א" ע,יא(  ג,ו ,בבא מציעא, ירושלמי   35
 הקרוב יותר למשמעות , לפרש את הירושלמי ג� במשמע של הסכמה והתרצותאפשראמנ�    36

 יכול שהיה המשכיר") ˘Ì ("פני משה"כפי שמפרש , המודרנית של פשרה כהסכמה
אול� קשה להניח שהמציאות המתוארת . "להתפשר עמ� שלא יקחו אותה לעבודת המל�

כא� כהשתמטות מעבודת המל� או ממסיו עיקרה משא ומת� שיש בו ויתורי� והסכמה 
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 ...] [עמד ופשרו הימנו, מה עשה גירה בו הכלב שהיה עומד ש�" 37בפסיקתא רבתיו
  .38"זכור אתה היא� פישרתי הימ� את הכלב

 נוספת למשמע זה עולה מנוסחאות שונות של מדרש רבה לבראשית הדוגמ
   :39ובמקבילות

חננא בר יצחק אמר יצא ' ר [...] מאיכ� יצא' וגו] 'מלפני ה[ויצא קי� "
פגע בו ) יד,  ד'מש(צא לקראת� ורא� ושמח בלבו שמח כמה דתימר יו

התחיל , אמר לו עשיתי תשובה ופישרתי, נעשה בדינ�אד� אמר לו מה 
מיד עמד ואמר , אד� מטפיח על פניו כ� היא כח התשובה ולא הייתי יודע

  40 [...]"מזמור שיר ליו� השבת טוב

 
 ,אונגר עור�' הרב י(  „ı¯‡ ÈËÙ˘Ó–ÔÂÈ„Â ÔÈÈ„ ÔÈ " פשרה"ליפשי�  'בראו  .הדדיי�

' ליפשי� ציי� לש רכיהוב. משמע של הסכמהשפירש ב,  ואיל�9ש " ה,137) ב"תשס
 א שמדבריו עולה שלפשר הו,163, )א"תשנ( ˙ÌÈ˘Â¯ÈÙ‰ ˜ÏÁ ÍÂ¯Ú „ÂÓÏפרידמ� 
 , בבא מציעא,אינו יכול לפשר בירושלמי\הבסיס לכ� הוא ההשוואה של יכול. להתפייס

Ì˘,ר� פרידמ� עצמו כ. "הוה ליה לפייס ולא פייס" : ש� נאמר,א" ע, מד, גיטי�, לבבלי
 להל� ,א� ראו ליברמ�. 64 הערה ,˘Ì ראו ;בחדא מחתא את המשמע של פיוס והצלה

 אמצעי אפשרי הואולדידו הפיוס ,  שעמד על המשמע של הימלטות וחילו�,132הערה 
בבא  ,ירושלמיבי� פישור שבל ,גיטי� ,בבלייש להבחי� בי� פיוס שבלדעתי . להימלטות

וכשיכול להימלט מידי המל� ,  בבהמת המשכיר מדובר בשוכר המחזיקבירושלמי. מציעא
 א� א� ,וזו פשיעתו, ואינו נמלט הרי הוא סומ� על כ� שיקבל בהמה אחרת מיד המשכיר

ש� מדובר ,  בגיטי�שונה הדבר. ממו� אינו נדרש לעשות כ�תמורה ליכול לפייס אותו ב
, א פייס ולהפרהנגאת  "א� יכול לפייס". הדרישה מה� גבוהה יותרשבבעלי� עצמ� 

 – עבדול התמורבפירושו שא� א� אינו יכול להימלט ממנו אבל יכול לרצות אותו בממו� 
הדרישה לפיוס .  שפיוס ופישור ה� מושגי� שוני�אפשרלכ� . ראוי לקנסו א� לא עשה כ�

חל� מידי יואילו הדרישה לפשר משמעה דרישה להימלט ולה, כוללת דרישה לוויתור
כ� הבי� ג�  .וכחה ממקור זה שהפישור משמעו הסכמהאי� הנראה שלפיכ� . המל�

 . 65 ' עמ,)6הערה , Sperling) ÏÈÚÏ ראו ;במוב� של שחרור, לינגרספ
 . ב" ע,נה,  יג,רבתי פסיקתא   37
 ר�ט�פבי� ר ו�ש�עולה א� מחילופי לשו� שבי� פ, של התרה הפרדה והצלה, משמע זה   38

בנוסח של  ."אומר לו פטריני מ� האוצר" )94 ' עמ,ליברמ�מהדורת (ד , ו, י דמא,בתוספתא
ת "שו)  דפוס ראשו�פי�על ("פשרני מ� האוצר"א בתשובה "הירושלמי כפי שמביאו הרשב

 , עבודה זרה,ובמקבילה בבבלי ).שלג' עמ ,ז"תשנ, מכו� ירושלי�' מהד( תרפו ,א ,א"הרשב
, Sperling) ÏÈÚÏראו  .� לשונות של הוצאה והפרדהכול ."אבל אומר לו מלטני" :א" ע,עא

 .132 הערה ,וראו ג� להל�.  שציי� לחילו� זה ג� באכדית66�63 'עמ, )6הערה 
 .164 ,)ד"תשכ( Ó‰ „Â˜È�Ï ‡Â·Ó˘�‰ילו�  'ראו ג� ח   39
 וראו ).220' עמ ,)32הערה , ÏÈÚÏ(, אלבק�מהדורת תאודור( סו� פרשה כב ,רבה בראשית   40

 ."נתפשרתי", ˘Ì, מהדורת וילנא; ˘Ì ,נ"ח
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 .41ר בלשו� הצלה וחילו@�ש� לשימוש בשורש פהילו� ציי� מדרש זה כדוגמ
דרשת באמצעות הפעולה נוהיא ש, גאוגרפית�יתז פיאינה' מלפני ההיציאה  פעולת

   .43 ,42"פישרתי"

 
 ,אכר� ( ˜È¯·Ú‰ ÔÂ˘Ï‰ È�ÈÈ�ÚÏ ÔÈÒ¯Ë�Â˙ילו� ' וראו ח; 164 'עמ, )39הערה , ÏÈÚÏ (ילו�   41

 .86, 36, )ז"תרצ
 של קי� נענית בהסבר על טיבה של היציאה "מצב רוחו" נוכחתמיהתו של אד� הראשו�    42

מק את ינקי� ותה בשמחה יחננא מלמדנו שיציאה זו הי' ר. "עשיתי תשובה ופישרתי"
ר בדרשה זו �ש� שלשו� פנראה. עשיית תשובהמכוח היא '  שהיציאה מלפני הבכ�שמחתו 

, ל מקו�מכ. חננא דרש את יציאתו של קי� כפישורו המתואר כהצלתו ומילוטו' מלמדת שר
כוחה של .  כהסכמה במובנה המודרניה" מלמד שקי� לא עשה פשרה ע� הקבתוכ� הדרשה

מתברר דווקא א� נבי� את פישורו של קי� כיציאה של , עליו עמד אד� הראשו�ש, התשובה
 ' עמ,)6הערה , Sperling) ÏÈÚÏ ג� אצלכ� . הצלה והתרה מסב� החטא והעונש הכרו� בו

א� עשיתי תשובה ונתפשרתי הוא לשו� " :תתרפג, )�"תש (ÏÎÈ‰"È ¯˘אבינרי ' י; 62
 J. Levy Wörterbuch über die Talmudim und כמו שפירשו ".הפטרות מעונש וסליחה

Midrashim (1924)ו �M. Jastrow A dictionary of the Targumim, The Talmud etc 
 למדרש "ידי משה" כפי שפירש –ו מלשו� פשרה והשלמה א, "ר�ש�פ" תחת הער� (1950)

) לשו� השלמה( יט ' עמ,נתלבטו בזהא� ביאליק ורבניצקי וראו בספר האגדה ש. רבה
 .)לשו� התרה ( תלז'ובעמ

בויקרא רבה הנוסח . ג� במקבילות שונות ובחלק� חילופי נוסח, כאמור, מדרש זה מופיע   43
 'עמ ,ג"תשי, ירושלי�, מהדורת מרגליות( ה,  י,רבה�ויקרא". עשיתי תשובה ופירשתי"הוא 

עולה שבשני כתבי יד זהו הנוסח המקורי ועל , ˘Ì, מחילופי נוסחאות שהביא מרגליות. )רו
 מופיע ג� "פישרתי"הנוסח . "פשרתי" או "פישרתי"גבי הטקסט המקורי הוגה בכתב יד 

 וראו שינויי )359 'עמ, )13ה הער, ÏÈÚÏ(מהדורת מנדלבויו� ( יא , כד,בפסיקתא דרב כהנא
מהדורת  (לח , פרשת בראשית, ג� בילקוט שמעונימופיע "פשרתי" הנוסח .˘Ì ,נוסח

 וכ� "נפשרתי"נוסחאות נוספות ה� . )132 'עמ, )28הערה , ÏÈÚÏ(מוסדר הרב קוק 
 . ריג, ק,ובמדרש תהלי�,  קצט, ג, הוספה א,סיקתא רבתי המופיעה ג� בפ,"נתפשרתי"

.  ואיזה מ� הנוסחי� הוא הקדו�,�"י ושש"יקשה לדעת א� נתחלפו כא� מקומותיה� של ר
ר כהוצאה והפרדה �ש�חילו� לשו� זה מסב את תשומת לבנו לקרבה שבי� המשמע של פ

' עמ, "פשר"ער� , )1 הערה, Sokoloff )ÏÈÚÏג�  .הבדלה והרחקהשל  �ש במוב�ר�ובי� פ
  תרגו�פי�על, ציע בהקשר זה את האפשרות של חילו� סדר האותיות של פשר ופרשה ,454

בילקוט  .מקורו בטעותכי וסי� שייתכ� הא� הוא , "ויבדל" ,ד ,א ,אופיטי לבראשיתינ
ייתכ� שנוסח זה קדו� ויש  ".עשיתי תשובה ונפטרתי"הנוסח הוא )  תתמג,ילי�תה(שמעוני 

 .בי� הפרדה והתרה כפי שבא לידי ביטוי בנוסח זהלר �ש� משמעות פבי�זיקה  לעבו עדות 
רתו של הנידו� מ� העונש  קשור ע� שחרורו והת"זכאי" במוב� של "פטור"מסתבר שג� 

ג� א� יסודו של נוסח זה בתיקו�  .38 הערה ,ÏÈÚÏר ראו ג� �ט�ר ופ�ש� על פ.ומ� האש�
ייתכ� שהמתק� הבי� והכיר את המשמע המקורי , אחרות למדרש זהנוסחאות פי �עלמאוחר 

, שהיה נהיר לו כהפרדה, ר�ש�נמצא שפירש כא� את המשמע של פ. ר כהפרדה�ש�של פ
 ג� ר משמש�ט�פלפיו ש, 939'  עמ,)6הערה , ÏÈÚÏ (גלוסקאראו . ר�ט�פבאמצעות 

זה אפשרי  לתיקו� �תיארו יודעי� איננו,  ועדיי�).ג� מוסרית(במשמע של נפרד ושל שחרר 
  .וא� הוא בגדר ממצא לשוני קדו�
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יו� " מצינו בפסיקתא דרב כהנא 44 נוספת למשמע זה בהוראה של התרת כעסהדוגמ
ייתכ� שא� מה שדרשו . 45"אילו עשו תשובה פושרו, ה"אחד היה חרו� אפו של הקב

הוא " ומי יודע פשר דבר שפשר תורה לישראל[...] מי כהחכ� זה משה ", בקהלת רבה
  .46חילו@ ומילוט התורהבמשמע של 

אור וכפתרו� קשור ע� משמע זה של י כב:פשר דבר"ספרלינג סבר כי ג� המשמע של 
ר בקשר לפתרו� חלומות משמש ה� �ש�השימוש בשורש פ. יתזהתרה והפרדה פי

ה� בהוראה של  – 47 הפתרו� מ� החידה"חילו@ "–בחלו� ש הרזי� "התרת"בהוראה של 
  .48"לו�הרחקת תוצאותיו הרעות של הח"

, בי� הפרדהלר �ש�י� על הקשר שבי� פדיעבהסתמ� על המקורות הרבי� המ, ילדעת
 "פשרה"מסתברת דעת� של קאהוט ושל ילו� שג� המונח המשפטי , התרה והימלטות
המונח , לפי השערה זו. הימלטות והצלה, הפרדה, ר במובנו כהתרה�ש�נגזר מ� הפועל פ

רה בהפרדה ובניתוק הצדדי� האחוזי� זה  מציי� את כוחה של הפש"פשרה"המשפטי 
  . בזה בסב� המחלוקת

א� שאי� ספק שכ� עושה " :ליפשי@ באמרוברכיהו על דר� הבנה זו כבר הקשה 
מכל מקו� אי� בכ� די שהרי כזאת היא א� תוצאתו של ) כוונתו להפרדה(הפשרה 

יסוד הוא , הטמו� א� במשמע הלשוני שלה, אלמנט הכרחי לפשרה, לדעתו .49"הדי�
 הפשרה טעונה הסכמה ואילו הדי� אינו מבוסס על הסכמה אלא על לדידו. ההסכמה

 הפשרה ,נקודת המוצא של ליפשי@ היא שמבחינת מקור הסמכות, כפי הנראה. כפייה
ניח שהמשמעות הלשונית של הלפיכ� הוא .  לדי�חלופיכמוסד משפטי צמחה כמוסד 

,  הדי�מ�חדת ומבחינה את הפשרה המייהעיקרית המונח צריכה להצביע על תכונה 
   .50והציע כי ההסכמה היא התכונה המייחדת את הפשרה

 
י של זר בהקשר לפיזור כעס יסודו במשמע הפי�ש�השימוש בשורש פשספרלינג סבור    44

 .13 הערה ,56 ' עמ,)6הערה , Sperling) ÏÈÚÏ ראו ;התרה והפרדה
,  ובמקבילות)285 'עמ, )13הערה , ÏÈÚÏ(מהדורת מנדלבוי� ( ד,  יז,פסיקתא דרב כהנא   45

 ,קלא' עמ ,ט"תש, יורק�ניו(ת בובר במהדור.  וראו בהערות ש�,"אילו עשו תשובה פושרו"
 .ב ועניינו השואה והנחה מעטוראו בהערות ותיקוני� ש� שכת, "פשר�"יא  הה הגרס)א"ע

 ח, ח ,ובקהלת רבה, "פישרו" ) כא'עמ, ט"תרנ, וילנא, מהדורת בובר(א , ב ,איכה רבהראו 
 ."המסה והפשרה: "למאמר זה. 3.סעי� ב, ראו ג� להל�; "פשרו"

עלית למרו� שבית שבי : "יט, סח, על תהלי�, ל"ומעי� מה שדרשו חז. ה, ח, קהלת רבה   46
 .א"ע, פט, שבת, ראו בבלי". לקחת מתנות באד�

ילקוט  ("עד כא� שמעתי מכא� ואיל� שב ופשור לעצמ�"זאת הוא למד ג� מ� הביטוי    47
 ). תתקנ ובמקבילות,דברי� ,שמעוני

48   Sperling) ÏÈÚÏ , 66 ' עמ,)6הערה. 
49   � .138 'עמ, )36 הערה ,ÏÈÚÏ (ליפשי
 .למאמר זה. 5.סעי� ב ,ראו להל�   50



  ע" תשחעלי משפט   ליפשי�. איתי א

404 
y:\misrad-2003\books\aley-mis\kerech-8\2009-10-20\12-lifshitz-d.doc 1/12/2010 10:45:00 AM  

על מקורות להל� נצביע , והוא העיקר, ראשית. ראוי לבחו� את דבריו בשניי�
.  הדי�פי�עלגיע הדיי� בדונו השאליה פשרה  יש המוקדמת יותר חכמי� בלשו� לפיה�ש

 על סיו� הסכסו� במקו� שהדי� אינו  מלמד"פשרה"במקורות אלה השימוש במונח 
כש�  .א� הוא אינו נובע בהכרח מהסכמה בי� הצדדי�,  אחרי�מספק פתרו� והכרעה

   .51נכפית עליה� במקרי� אלהזו שהדי� נכפה על הצדדי� כ� פשרה 
הפשרה ואשר בה� הדי� הכרעה ופתרו� סיפק א� באות� מקרי� שבה� , שנית

לאפיי� ולהבדיל בי� אופני הפעולה של הדי� ושל נית� ,  לדי�חלופיפתרו� כמשמשת 
 כללי� משפטיי� חדי� ובאמצעות� מכריע את פי�עלהדי� פועל את פעולתו . הפשרה

 ועיקר , שמובנו חוק ומשפט"די�"פעולתו זו מתמצית במונח . המחלוקת בי� בעלי הדי�
פועלת , לעומתו, הפשרה.  ולא התרה והפרדה בי� בעלי הדי�המחלוקתפעולתו הכרעת 

היא פועלת באופ� גמיש . להשגת ניתוק והפרדה בי� בעלי הדי� ולא רק לחתו� את ממונ�
 בהתרה והפרדה , נמצא שכוחה של הפשרה בניתוק.52באמצעות שיקול דעתו של הדיי�

 שהכרעתו עלולה להותיר את בעלי הדי� בחיכו� ,בי� בעלי הדי� גדול מכוחו של הדי�
הדי� הוא המסוגלות להביא להתרה מלאה מ את הפשרה מייחדה, במוב� זה. ובסכסו�

   .53המחלוקתשל 

 
, )ד"תשס, איל��אוניברסיטת בר, עבודת דוקטור(‰È¯·Ú‰ ËÙ˘Ó· ‰¯˘Ù ליפשי� ' אראו    51

מתארת את אכ�  מכא� שהמשמעות של הפשרה כהתרה והפרדה בי� בעלי הדי� .62�47
לכ� טענתו . מקו� שקצרה ידו מלהושיעבלימה את הדי� כמש, של הפשרההעיקרי פעלה 

 �כפי שיתבאר .  אינה מתקיימת במקרי� אלה"כזו היא א� תוצאתו של הדי�"של ליפשי
השערתנו היא שמשמעות זו של הפשרה היא ג� המשמעות הקדומה יותר של מונח , להל�

 .למאמר זה. 2.סעי� ג ,ראו להל� .זה
 .שמיניפרק , )51הערה , ÏÈÚÏ (ליפשי�ראו שר לעניי� שיקול הדעת של המפ   52
 שדווקא פעלי� המבטאי� הפרדה הפלאיתתופעה את ה בכ� כדי להסבירשיש ייתכ�    53

כ� ביחס לפשרה כחלופה לדי� וכ� ג� ביחס . מצייני� פעולות שתכלית� התקרבות ופיוס
 ראו להל� .רתה להביא להסכמה ולשלו�לכריתת הברית שהיא פעולה של חיתו� שמט

 נית� לראות "שלו�"כשהפשרה נזכרת בהקשר של ג� . בפסקאות החותמות את המאמר
 : כה, כד,)נוסחה ב(ראו אבות דרבי נת� .  כהפרדה לא נעלמההשהמשמעות הבסיסית של

הנצי� . " ומפשר�Ì‰È�È· Ò�Î�Âאלא מתו� שהוא יוצא לשוק הוא רואה בני אד� מתנצי� "
�של פא� המשמע המקורי .  לפשר אות�כדיאחוזי� זה בזה והמפשר צרי� להיכנס ביניה� 

 לקרב אות� ,הוא ההסכמה והשלו� הרי שהמפשר לא צרי� להיכנס ביניה� אלא להפ�ר �ש
 ע� חברו ואהר� הכה� פעל צוהבכשמדובר על איש שהיה , ˘Ì,  בהמש�, ואמנ�.זה לזה

מנח� סבור שבכוחו של הדיי� � חנינא ב�.ר�ש�ש פ לא נזכר השור,כדי להפגיש ביניה�
ראו . לסטות מ� הדי� וכ� להביא לידי פתרונות יצירתיי� של הסכסו� בלי להיזקק לפשרה

 ˘�˙È¯·Ú‰ ËÙ˘Ó‰ ÔÂ "יחס התלמוד הירושלמי והתלמוד הבבלי לסטיית שופט מ� הדי�"
 כחלופה לדי�  טענה נוספת היא שאי� לנו תיעוד של השימוש בפשרה.113 )א"תשמ(ח 

כוחו של הדיי� בסטייה מ� הדי� מוגבל ומיועד בדר� כלל לתיקו� , לדעתנו. ל"בספרות חז
ייתכ� שמיעוט התיעוד . והוא דורש תעוזה, עיוותי� ולא להפנמת ערכי� של שלו� וצדקה
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נטוע במשמעות של התרה והפרדה כיסוד הלשוני של הפשרה דר� שונה להבנת ה
במסגרת , פי רוב�על . את פעולת ההפרדה וההתרה לממו� הנתו� במחלוקתמייחסת
   .54 ביניה�ממו� זההצדדי� חולקי�  הפשרה

  המסה והפשרה  .3

כד  "– "ח� השמש ונמס" ו–ה ר בארמית הוא המס�ש�� של השורש פמשמע נוס
התיעוד שגלוסקא ציי� .  ודומה לו המשמע של הפשרת שלג,55"חמא עלוהי שמשא פשר

 ,"פשרי יש בו משו� אסופי" :56 בעיקר בארמית המזרחיתעיפרש זה מווהארמי של ש
מלקטי� " וכ� 58"עקולי ופשורי" וכ� יש לפרש ג� ,57ופירושו מקו� הפשרת שלגי�

, "כי מטא לאשקויי מיא פשר" – נשאל להפגת כישו� , לדעת יסטרוב.59"פשרי דטבת
 מבחינה סמנטית יש להצביע על קרבה בי� .60א� לדעת סוקולו� א� הוא מלשו� שחרור

ביטוי לכ� .  שכ� הדבר הנמס נפרד והול�,הר כהתרה והפרדה למשמע של המס�ש�פ
מה זורחת עליו היה פושר והול� ונחלי� היו מושכי� כיו� שח", נית� למצוא במכילתות

 
של שימוש בפשרה נובע מכ� שיישוב הסכסו� בדר� של פשרה חסר את המשמעות 

 .יש לדי�הנורמטיבית התקדימית ש
 ,)6הערה , Sperling) ÏÈÚÏראו . נראה שכ� הבי� ספרלינג ה� את הפשרה וה� את הביצוע   54

 .79 'עמ
 'עמ, )13הערה , Drower & Macuch) ÏÈÚÏבמנדעית ראו ;  ואונקלוס ש�, כא, טז,שמות   55

383. 
 ,"פשרה"ער�  ;1005 ' עמ,"פשר"ער�  ;933 ' עמ,"פושרי�"ער� , )6הערה , ÏÈÚÏ (גלוסקא   56

, ÏÈÚÏ (Drower & Macuch; 614' עמ, )12הערה , Brockelmann) ÏÈÚÏכ� ראו . 1006 'עמ
מציי� , "פשור"ער� , 941-942 'עמ, )12הערה , ÏÈÚÏ (Sokoloff .383' עמ, )13הערה 

למשל  (וש� עצ�) "לא חמימי אלא פשורי" :ב" ע, כח,למשל עבודה זרה( זה תואר למשמע
, ב" ע, צד, בלשו� חכמי� מצאנו בברייתא פסחי�.)"מותבינ� לה בפשורי" :ב" ע, מו,חולי�

אפשר שמשמעות זו  ."בהרי� כדי לפשר את השלגי�) החמה( מהלכת ניס� אייר וסיו�"
 .)841 'עמ, )13הערה , Von-Soden) ÏÈÚÏ(נשאלה מ� האכדית 

 .ידי הפשרת שלגי�� מקו� שיפוע הנהר על– "פשרא" פירש ,˘Ì, י" רש.ב" ע, עג,קידושי�   57
 ' עמ,)12הערה , Sokoloff) ÏÈÚÏראו . י בקידושי�"ורשא " ע, כד,ב"וכ� ב, ב" ע, לד,ז"ע   58

 ."פשורא" ער� ,942
 .)22' עמ, ו"ברלי� תרל, מהדורת מונק(ח , ג ,תרגו� שני למגילת אסתר   59
אתו " ,˘Ìראו עוד . י נמס הכישו� ונעל�" פירוש רשפי�עלומשמעו ש� , ב" ע, סז,סנהדרי�   60

 הוא ,1249 ' עמ,"פשר"ער� , )42הערה , Jastrow) ÏÈÚÏולדעת . "שרא להחבראתה פ
 Sokoloffראו . 33סמו� להערה הטקסט ה ,ÏÈÚÏראו . טרנספורמציה של המשמע של המס

)ÏÈÚÏ , י שחרור מכ– " פשרתא"ער�, 945 ' עמ,)12הערה�שר" ער�ו, שו שהפנה , "ֶ   פ 
 .למקור זה ולמקור נוס� משומרונית
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  בה נזכר השורש שסס קשר זה ג� על העברית המקראית י ספרלינג ב.61"ממנו והולכי�
  .62ס במשמעות של התרת קשר�ס�מ

מעלת גרה בבהמה אתה "כ� תרג� אונקלוס . "גרה"משמע נוס� מצינו בתרגומי� ל
  .63"מסקא פשרא בבעירא יתה תיכלו�" – "תאכלו

המיח� שפינהו לא ית� לתוכו "בלשו� המשנה למדנו . "פושרי�"משמע נוס� הוא 
 וכ� ,64"צונ� בשביל שיחמו אבל נות� הוא לתוכו או לתו� הכוס כדי להפשיר�

מרזבי� ") ח,  ב'קה(כ� תרג� יונת� ב� עוזיאל .  במוב� של מי� שאינ� חמי�65"פושרי�"
  .66"ידשדי� מיא פשורי ומרזבי� דשדי� מיא חמימ

,  כפי הנראה.67 זיקה בי� המשמע של המסה למשמע של פושרי�יששאלה היא א� 
 א� אכ� השימוש .68רק בלשו� אמוראי� נעשה שימוש בהפשרה במוב� של קירור

 
; )168 'עמ, ל"תש, ירושלי�, רבי��האראוויט�מהדורת ( ד , בשלח,מכילתא דרבי ישמעאל   61

 ,ו" תשט,ירושלי�, מלמד�מהדורת אפשטיי�( כא , טז, בשלח,י"כעי� זה במכילתא דרשב
אלישע ב� אבויה אומר הלמד תורה "וכ� באבות דרבי נת� ; "פושר ויורד", )112 'עמ

והלמד תורה בזקנותו למה הוא דומה לסיד שהוא טוח על גבי  [...] בנערותו למה הוא דומה
אבות דרבי נת� ( "פושר והול� לו] יורד עליו[שטיפה של מי� הוא ] כיו�) [בי�(לבני� 

 .) לט, לה,)נוסחה ב(
יו" :יד ,ו ט,טי�שופ   62 ל י ד  ע  יו מ  A* א ס*ר   B C ו   ָ  ָ   ַ  ֵ     ָ    ֱ     ַ  ִ  .88 ' עמ,)6הערה , Sperling) ÏÈÚÏ ראו ."ַ 
והוא "יהונת� ב� עוזיאל תרג� במיוחס לובתרגו� . ח� ז,יד ;ו,  יד,רי�דב, אונקלוס תרגו�   63

 ,ה" תשמ,ירושלי�, רידר'  דורתמהד, ז,  יא,קראוי" (והוא פישרא לא פשר" – "גרה לא יגר
וייתכ� על שו� שינוי הצורה , יש שראו משמע זה כקרוב למשמע של המס .)159 'עמ

 ,"פשר"ער� , )42הערה , Jastrow) ÏÈÚÏ ראו . בדומה לתהלי� העיכול,שהחומר הנמס עובר
 אול� ראו ".לחל�"קשר ע�  הציע ל,299 ,)א"תשמ (ÏÚÂÙ‰ ÔÂ˜ÈÒ˜Ïמורשת  'מ; 1249 'עמ

 . הומונימי� ה�)42הערה , Levy) ÏÈÚÏשאצל 
 . ה,  ג, שבת,משנה   64
 .ג,  כ, שבת,משנה   65
אמרה לו , אמר לה הרי זה גיט�":  דה פסק, פרשת וישב,)ורשא' מהד(ראו מדרש תנחומא    66

אמרה לו כבר היית יודע שאני עתידה , וראמר לה צאי מביתי שמזגת לי כוס פש, מה פשעי
' עמ, )1הערה , Sokoloff )ÏÈÚÏראו כ� . "אתו ביד�למזוג ל� כוס פשור שכתבת הגט והבי

 ,1248 ' עמ,"פשר" ער� ,)42הערה , Jastrow) ÏÈÚÏ � מפנה לש�ו, "פשרי�"ער� , 454
 במשמע של )1058 'עמ ,)32הערה , ÏÈÚÏ (אלבק� תאודורורתמהד(ד , פו ,אשית רבהולבר

שמפנה לבבא , "פשורא"ער� , 942 ' עמ,)12הערה , Sokoloff) ÏÈÚÏראו . ההפ� מרותחי�
. ב" ע, פד,ומקבילתו בחולי� "כסא דפשורי�" ולא "כסא דחרשי�". ב" ע, כט,מציעא

לפי פירוש זה ייתכ� שאינו על שו� .  יש אומרי� ה� הלוחשי�–ובפירוש רבנו חננאל ש� 
 .33 הערה ,ÏÈÚÏראו . המי� הפושרי� אלא על שמוציאי� הרוחות ושדי� בלחשיה�

הפשרה במשמע של מי� .  תופעה מעניינת להצביע עליש א� ,ג� כא� קשה להכריע   67
,  שהבאנו בסמו�הכ� בדוגמ. פושרי� נזכרת בלשו� התנאי� במשמעות של חימו� דווקא

כעי�  .מדובר בהפשרת הצונ� דהיינו חימומו, נות� הוא לתוכו או לתו� הכוס כדי להפשיר�
 ,"ר להפשיר במקו� שאי� היד שולטתמותר להפשיר במקו� שהיד שולטת ואסו"זה 
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ייתכ� שהוא קשור ישירות , המקורי של הפשרת המי� הוא דווקא בדר� של חימו�
  . 69להמסה שא� היא נעשית בדר� כלל באמצעות חימו�

ו והיא נחה שמדובר במשמעי� שוני� מתעוררת שאלה חשובה ביותר לעניינבהנ
 נולד מתו� "פשרה"ייתכ� שש� העצ� . "פשרה"לאיזה מ� המשמעי� יש זיקה לש� 

במיצוע בי� א� כ� הוא מבטא את דרכה של הפשרה . זיקה למשמע של המס והפשר
 בדומה לרו� של .קתעידו� הנוקשות המצויה בריב ובמחלוובבריכו� עמדות , היריבי�

אפשר .  ובניגוד לנוקשות של הדי�,הדבר המופשר ומיצוע החו� של המי� הפושרי�
 משמע זה של מי� פושרי� כדי סיוס� הירושלמי אשר תפ' תנחו� בר' שכ� הבי� ר

ובמוב� זה כינו ": כ� הוא כותב במילונו תחת הער� פשר. להסביר את השלו� שבפשרה
הרע ומפיגה את ] המעשה[מפני שההשלמה שוברת את , ההשלמה בי� הנצי� פשרה

 מדבריו עולה שעיקרה של הפשרה היא ההשלמה בי� הנצי� הנובעת .70"חריפותו
ר כמסמוס ושבירת הדבר �ש�ייתכ� שהוא הבי� את השורש פ. משבירה והפגה של הרע

� הבי� א� "רמב. מסמוס ושבירת המחלוקת – וכשמדובר בפשרה ,הנפשר או חו� המי�
 א� דווקא בהקשר חו� המי� הפושרי� שהוא ,א את הפשרה במשמע של הפשרהו

ופירוש פשרה לפי ": כ� אמר בפירושו למשנת כתובות. תוצאה של מיצוע בי� קטבי�

 
אמר " :ב,  ז, מסכת דר� אר�,כ� משמע ג� מדברי רבי עקיבא). ג" ע,ה( א , שבת ג,ירושלמי

 ."עכשיו אי אתה נכוה אלא ברותחי�, לו כמדומה אני שאתה נכוה בפושרי�
ר "אשר קר� א) "48' עמ, )13הערה , ÏÈÚÏ(מהדורת מנדלבויו� (י , ג ,פסיקתא דרב כהנא   68

חוניא לאמבטי רותחת שלא היה ברייה יכולה לירד בתוכה ובא ב� בליעל אחד וקפ� וירד 
 [...] אשר קר�" א� בפסיקתא רבתי ."אלא הקירה לפני אחרי�, ניכווהבתוכה א� על פי ש

 עשה אות� קר כמי� כעניי� שנאמר מי� קרי� על נפש ‰Í¯È˘Ùורבותינו אמרה אשר קיר� 
אמבטי רותחת שהיו הכל בורחי� הימנה בא אחד וקפ� לתוכה ד ל"ר הונא למה"א, עיפה

‰¯È˘Ù‰Âכ� ג� בויקרא ).  פרשה יב,)איש שלו�(פסיקתא רבתי  (" מיד באו הכל ורחצו
, ויקרא רבה ("ר פנחס הפשיר� ונתנ� לו"א, מהו וישא וית�" :רבה בהקשר של צינו� גחלי�

) בובר' מהד (יט, ובמדרש תהלי�, )תרט' עמ) 43הערה , ÏÈÚÏ (מרגליותמהדורת ( כו
והוא מפשר חמתו במי� אשר מעל , ובריכה של מי� שעל גבי הרקיע עוברת תחתיו"

 ."לרקיע
המי� הפושרי� ה� . המשמע של התרה והוצאה נפרד מהמשמע של מי� פושרי�שנראה    69

ר �ש�ייתכ� שהשורש פ, עילכאמור ל.  מיזוג ומיצוע ולא של הפרדה,תוצאה של חיבור
 ואילו המי� הפושרי� ,נקרא על הדבר הנמס והמפשיר על שו� שמפריש חומר היוצא ממנו

הערה , Sperling) ÏÈÚÏראו  .ה� תוצאה של חימו� כש� שההמסה נעשית בדר� של חימו�
ע של פושר וא� מאיר מבסס את המשפ) המס( הסבור שהמשמע של הפשרה ,89 ' עמ,)6

 .את הדבר בסיוע מ� האכדית
 ,)ה"סתש( ÈÙ‡ÎÏ‡ „˘¯ÓÏ‡Ï˘ Â�ÂÏÈÓÈÓÏ˘Â¯È‰ ÌÂÁ�˙ ·Ó¯Ï ‰¯Â˙ ‰�˘ÓÏ "Ì  שי 'ה   70

 .1291יוס� הירושלמי נפטר במצרי� בשנת ' תנחו� בר' ר. 493
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וה� קורי� למי� . כלומר הסכמה בדר� שלו�, בדברהמיצוע , עיקר מוב� המילה
  .71"פושרי�, הבינוניי� שאינו לא קר ולא ח�

 ישוכ� א� ,  עומד בזיקה למשמע של הפרדה"פשרה"גמרי א� הש� התמונה שונה ל
,  ביחס לחומר הנפשר,כ�. בי� המשמע של המסהלקשר בי� המשמע של התרה והפרדה 

 הבנה זו פי�על. ההפשרה אינה מיצוע אלא תהלי� של התמוססות החומר והיפרדותו
לא על עצ� משמעה של הפשרה אינו מלמד על תוצאת פעולתה של הפשרה כמיצוע א

  . 72 הוצאה והפרדה בי� הצדדי� האחוזי� זה בזה,הפעולה כהתרת הסכסו�
. ש בתוספותיו אפיי� את הפשרה כפעולה שאי� בה הקפדה והגדרה חותכת"הרא

.  על הדקדוק בדבר,היא תוצר של ויתור מכוו�, בניגוד לדי�, מכא� הגיע לכ� שהפשרה
ה פשרה דאי� צרי� לדקדק כל כ� אלא ומא� דמיקל קרי לי": ש"כ� נאמר בתוספות הרא

 בבראשית נית� למצוא זו  תימוכי� להבנה.73"כאד� המטיל צונ� לתו� חמי� ומפשר�
ה ד� את "אמרו לו בשעה שהקב ": כניגוד לדקדוק בדי�"די�הפשר " ש� נזכר ,רבה

ולאומות העול� ד� אות� מיושב , ישראל ד� אות� מעומד מקצר הדי� ומפשר הדי�
קרי ליה פשרה לשו� , מא� דאמר ביחיד" :ד"כ� מצינו ג� בראב. 74"דק בדי�מארי� ומדק

משמעות בעלת  בפירוש� זה יש משו� נקיטת עמדה .75"קל שאינו צרי� לדקדק בדבר
 א� קשה למצוא בפירוש זה הבנת האטימולוגיה של המונח ,ה של הפשרהיבאשר לאופי

  ."פשרה"

 
זה  לע נוס� .לא אנסה להכריע כא� בית התרגומי�. י,  ו, כתובות,משנהפירוש ה, �"רמב   71

ופירוש פשרה על אמתת ":  ג� את זה של אלחריזי כפי שמופיע בדפוסי�אביא, ל קאפחש
ניכר לעי� . "ל תיקו� וכ� קורי� למי� שאינ� קרי� ולא חמי� פושרי�"הלשו� ביצוע העני� ר

 ;לשו� עברי של ביצוע במוב� של השלמת הדברל פשרהשלפנינו הבנה אחרת המקשרת 
לפי הבנה זו המי� . פשרה וביצוע בתוספתא סנהדרי� :למאמר זה. 3.סעי� ג ,ראו להל�

 .הפושרי� מתוקני� ה� מ� הצונני� ומ� הרותחי�
 א� לאחר שמי� ,המשמע של פשרה ביטא תחילה המסה וחימו�,  אפשרות נוספתלפי   72

 ככינוי "פשרה"נגזר מכא� ג� הש� , "פושרי�"שחוממו לכדי טמפרטורה ממוצעת כונו 
 נולד "פשרה"הש� ש :תיתכ� ג� אפשרות שלישיתה תאורטית מבחינ .לתוצאה ממוצעת

הפשרה מפרידה בי� הצדדי� .  כמיצוע וכהפרדה–ר �ש�מתו� זיקה לשני המשמעי� של פ
 .  שני משמעי� שוני�לכלוללסכסו� באמצעות מיצוע העמדות החולקות ולכ� היא יכולה 

ביצוע " :עוד נאמר ש�. מד, "'בצוע בג"ה "ד, א" ע, ו,ש למסכת סנהדרי�"תוספות הרא   73
כ� דר� המפשר , )ב" ע, לט,ברכות(הוא לשו� פשרה כמו מניח פרוסה בתו� שלימה ובוצע 

 יד ,כעי� זה ראו רבינו מאיר אבולעפיה ".צרי� לשבר העני� ולחלקו ונות� קצת משל זה לזה
וטל ביצוע הוא פשרה ונקרא ביצוע משו� שנ" ):10' עמ, צ ווארשא"ד(ו  ,רמה לסנהדרי�

 ."לפי שצריכי� לבצע הממו� ולחלקו, ממו� מזה ונות� לזה ודמי לגזל
 .)985 ' עמ,)32הערה , ÏÈÚÏ(אלבק �מהדורת תאודור ( יז,פב ,בראשית רבה   74
דייני� צרי� אומד ' ד צרי� ג"למ" :)ז"תרנ, ורשה(ז " ר, תמי� דעי�,אברה� ב� דוד' ת ר"שו   75

קרי ליה , מא� דאמר ביחיד. לבצוע הממו� ולחלקו במידה שלא יהא אחד נפסדהדעת 
  ."פשרה לשו� קל שאינו צרי� לדקדק בדבר
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  תשלו�  .4

כ� הוא בסורית .  הוא פעולת תשלו�ר בארמית�ש�רש פומשמע נוס� של הש
 .77 במשמע של מכירה והחלפת רכוש וייתכ� שא� באכדית76רעו� חוביבמשמע של פ

ש� מדובר בפעולת תשלו� חוב של לווה אשר מולו , משמע זה נזכר בירושלמי כתובות
  :שני בעלי חוב

הה� דיזי� מ� תרי� בני נש אתא תניינא אמר ליה קומי פושרי� אמר ליה "
 סופיה דקדמייא משמע ומיתי מיטרו� יכיל מימר ליה פושרי� ואי� ולית

  .78"טר� טר� פישר מ� חזקה שהראשו� בא וטור� פישר מ� הראשו�

והוא ,  משמעו התיר עצמו מחיוביו כלפי הראשו�"פישר מ� הראשו�"ייתכ� שהביטוי 
ש�  ,משמע זה עולה ג� מפסיקתא דרב כהנא. מחזיר אותנו למשמע של התרה והפרדה

עד זמ�  [...] אמר ליה פשור פירטי�': "ר לעניי� פעולת תשלו��ש�משמש השורש פ
   .79"דניתפשר פריטוי

   הסכמה  .5

משמע זה תוא� את . ר שיי� ללשונות ההסכמה�ש�ציע שהשורש פהליפשי@ ברכיהו 
 נדמה כי .80"כל לשונות ההסכמה משמעות� חיתו� וחלוקה": שהראה במקומות אחרי�

המקור המפורש ביותר ה� דברי רבי אחא ,  שהביא לביסוס טענתומבי� המקורות
" הפשיר ע�: "כלומר, "הפשיר עמו וכרות עמו הברית: אמר רבי אחא": בירושלמי סוטה

 
76   Brockelmann) ÏÈÚÏ , 614' עמ, )12הערה. 
 .89 הערה ,77 ' עמ,)6הערה , Sperling) ÏÈÚÏראו    77
כיוו� שמדובר במלווה ולווה שאי� ביניה� מחלוקת על . )א" ע,לד(  ו,י, כתובות, ירושלמי   78

לא מסתברת הבנתו של ספרלינג שראה מקור זה כהוכחה למשמע של , קיומו של החוב
 . 85 ' עמ,)6הערה , Sperling) ÏÈÚÏ ראו "יישוב סכסו�"

 Sokoloff; )372 'עמ, )13הערה , ÏÈÚÏ(מהדורת מנדלבוי� ( יד , כד,פסיקתא דרב כהנא   79
)ÏÈÚÏ , י� השלו� בי� בעלי הדי� ילדעת קאהוט מכא� מושאל ג� ענ .454' עמ, )1הערה

 עצמו מתביעת קאהוט סת� את דבריו א� נראה שכוונתו היא שכש� שהחייב מתיר .בפשרה
כ� הפשרה מתירה את חיובי בעלי הדי� ואת , ומשי� שלו� ביניה�, ידי התשלו��הנושה על

; 460' עמ, )6הערה , ÏÈÚÏ (קאהוט .תביעותיה� זה כלפי זה ומשכינה את השלו� ביניה�
י כמשה עושה פשרי� מ [...] מי כהחכ� יודע פשר" : א, ח,י לקהלת"במשמע דומה ראו רש

 ."בי� ישראל לאביה� שבשמי�
80   � 185 ' עמ,)2הערה , ÏÈÚÏ (וראו ההפניות ש� לליפשי�, 138 'עמ, )36הערה , ÏÈÚÏ (ליפשי

ג� ; 12�11, )ב"תשס(  ÏÂÚÙÂ ËÙ˘Ó–È¯·Ú‰ ËÙ˘Ó· ÔÈÈ�˜Â ·ÂÈÁ ÈÁ�ÂÓ‰ ליפשי�  'ולב
Jastrow) ÏÈÚÏ , פירש כהסכמה, 1249 ' עמ,"פשרה" ער� ,)42הערה. 
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הרי ל� שוויו� מלא ומפורש המלמד "כי מכא� הסיק ברכיהו ליפשי@  .81"הסכי� ע� "=
   .82"שהפשרה היא כריתת ברית

 עומד בפני עצמו מלשו� "הפשיר" ולפיה הפועל , הבנה אחרתיש לבחו�לדעתי 
 אינה מילת יחס מוצרכת של "עמו"לה יואילו המ, כפי שהצענו לעיל, חיתו� והפרדה

מילה זו . אור לפעולת ההפשרהי אלא מילת יחס בלתי מוצרכת המקדימה ת"הפשיר"
 "רהפשי"לפיכ� בדרשת רבי אחא המילה . "עמווכרות ": היא עיקרה של דרשת רבי אחא

 כריתת המילה ה שלפעולהאלא את , "הסכמה ע�"אינה מתארת את הברית במוב� של 
 הערלה – הפריד וחת� –ה הפשיר " שהקב היאכוונת הדרשה. שבברית המילה) ערלה(
דרשה מעי� זו מצינו במדרשי� .  את הבריתÂÓÚסייע לו וכרת ביחד , ע� אברה�, "עמו"

  .83נוספי�
  :י@ הוא המדרש בויקרא רבהליפשברכיהו מקור נוס� שציי� 

, קומפרומיסי� נתנו ביניה�: יוחנ�' אמר ר. ואת קולו שמענו מתו� האש"
  .84" פשורי מפשר–ביצע אמרתו  [...] שאינו כופר בה� וה� אינ� כופרי� בו

ושטרי בירורי� רבי ":  ציי� לירושלמי מועד קט�, ער� קומפרומסי�,בערו� השל�
 – � הלטינית לדעתו הוא מ.85"ר לו אחד וזה בורר לו אחדקומפרומיסי� זה בור' יוחנ� אמ

 
והפנה אליו ליפשי� שכ� יש לתק� את  קאהוטוכבר ציי� . )ג" ע,כ(  ה,ה, סוטה, ירושלמי   81

 ליברמ�' ראו שע� זאת . "הפסיד" ש� נאמר )ב" ע,יד(  ה, ט, ברכות,המקבילה שבירושלמי
ÈÓÏ˘Â¯È‰ ÏÚ) לטענתו נוסחת כתב יד רומא היא .76ובהערה , 69, )ט" תרפ,ירושלי� 

 לפנינו בסוטה ובברכות ".לא וכרות עמו]א[? ופירושו והפסיד", הנכונה כבברכות בדפוסי�
רב  "ולעת עתה לא מצאתי מקור לגרסה, חמישי� שהוא תנא מ� הדור הרביעי"רבי אחא"

 ."אחא
82   � 'עמ ,"הפשיר" ר� ע,)42הערה , Jastrow) ÏÈÚÏ כ� הבי� ג� .ש�, 36( הערה, ÏÈÚÏ (ליפשי

 מתייחס ליצר הרע "והפשיר עמו" ולדידו ,וכר� את דברי רבי אחא ע� קודמו, 1248
 . אברה� לטובשעשאו

שמעו� ' אבי� בש� ר' ר" ): כו'עמ, צ וילנא"ד( ד , רבה,ר השירי�מדרש דומה מצינו בשי   83
ראו ג� . "וכרות עמו הברית)  ט'נחמ('  ימינו ע� אברה� ומלו שנאה"אמר שית� הקב

, כביכול, ה"מה עשה הקב" :ומקבילות בילקוט שמעוני) בובר( כד , ל� ל�,מדרש תנחומא
ההדגשות " ( הבריתÂÓÚאלא וכרות , וכרות לו הברית אי� כתיב כא�] ... [ÂÓÚשלח ידו ואחז 

 . )'ל'  א–שלי 
הבאתי את הגרסה כפי ; ) קלז'עמ, )43הערה , ÏÈÚÏ( מהדורת מרגליות (ה, ו, ויקרא רבה   84

. "וכול� לשונות של הסכמה ה�" וסיי� ,8 הערה ,)36הערה , ÏÈÚÏ (ליפשי�שהביא אותה 
א� , מקורה בגרסת מדרש זה בערו� דפוס פיזארו, )קמ' עמ ( הגהת מרגליותפי�על, וגרסה ז
בדפוסי� . "פרשו מפרש, ביצע אמרתו" – י לונדו� שעליה מיוסדת הוצאתו"כתגרסת 

 . "פישורי� פשר"  יזב וכעי� זה באיכה רבה "רי מפשרפשו"ראשוני� 
 . )א" ע,פב(  ג, ג, מועד קט�,ירושלמי   85
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compromissum,שטרי בוררות המסדירי� בהסכמה את ההידיינות בי� בעלי הדי�  ,
  .87 ,86ומשמעותו העיקרית הסכמה

 אינו נוגע בהכרח –" פשורי מפשר�בצע אמרתו "–אול� נראה שהמש� המדרש 
לבי� המשכו ) על קומפרומיסי�( יוחנ� 'אי� קשר בי� דברי ר, ראשית. למשמע של הסכמה

כאשר עברו ישראל על תניי ,  שנית;88עומד בפני עצמוה ,)פשורי מפשר(של המדרש 
, נראה שהעונש החלקי שהושת עליה�. ה לקיי� בה� את אמרתו" היה בידי הקב89סיני

צדדי של �אינו משק� הסכ� בי� צדדי� אלא נקיטת צעד חד, כפי שעולה מ� המדרש
 להבי� את הלשו� ישלמד כי מ כי העיו� במדרש בשלמותו ראה נ.90ה"הקב –המבצע 

 .91 במשמע של חיתו� וחלוקה"ורי מפשרפש"
�הנובעת מדו, משמעות בהבנת הפסוק במגילת איכה�בעל המדרש מלמדנו על דו

כגמר וכילוי ,  יכול להתפרש כהשלמה"בצע אמרתו". ע�צ�משמעות של השורש ב
ע �צ� מצאנו במקרא ב.92"שבע כחטאתיכ�"התוכחה בפרשת ' אמרתו כאשר זמ� ה

 
בי� ל compromissumמסתבר שהזיקה שבי� ; 124 'עמ, )6הערה , ÏÈÚÏ (קאהוט   86

compromise) באנגלית מקורה בכ� שסדרי הדי� שצמחו מהסכמות בדר� של ) פשרה
compromissumשג� באנגלית לב יש לשי� .  ה� שהצמיחו את מוסד הפשרהcompromise 

תקופת ימי הביניי� רווח המונח קומפרומיסו� ג� כשטר ב. משמש ג� במשמע של לגרוע
ביצוע "גולאק  'ביחס לקומפרומיסו� בסדרי הדי� שברומי ראו א; בוררות וג� כשטר פשרה

 B. Cohen “Arbitration in Jewish and וכ� ,19) ב"תש( ג ÛÒ‡Ó ‰�·È "בדיני התלמוד
Roman Law” Jewish and Roman Law (1966) 651. 

אודות הקומפרומיסי� , יוחנ� שבמדרש' ג� את דברי ר, במוב� של הסכמה,  לפרשכ� יש   87
 על פני סת� "קומפרומיסי�" מה תועלת מצא המדרש בועדיי� צרי� להבי�. שנתנו ביניה�

רוש ירי� ציי� לפביאובוש� בהערות ו, )84 הערה ,ÏÈÚÏ(ראו מרגליות לויקרא רבה  .הסכמה
 �  ."דקמסיות" הגרסה בדפוס ראשו� פי�עלנוס

אודות על דרשות שלמות מופיעות המעייני� במקור יראו כי בתוו� שבי� שני קטעי המדרש    88
המשכו של המדרש עובר לעסוק בשלב שבו עברו ישראל על .  שבברית חורב"חצי הד�"

 .ברית סיני
 .˘Ì ,כלשו� המדרש   89
וכשחטאו ישראל בימי "): 177' עמ, ח" תרמ,ורשה(ד  , פרשת ראה,ומאראו מדרש תנח   90

ה התניתי עמה� להביא עליה� קללות אני יודע שאי� בה� כח לעמוד "ירמיהו אמר הקב
אשר זמ� בצע ' ירמיה עשה ה' אבא אמר ר' אמר ר, בה� אלא פשרה אני עושה עמה�

 . "בצע עשה עמה� פשרה, ) ב,איכה(אמרתו 
עשה , )יז , ב,איכה(' י אשר זמ� בצע אמרתו וגו"עשה י' זעירא כת' הבה בריה דרא' ר' אמ"   91

כ� ) כא, כו ,קראוי (בתורה ויספתי ליסרה אתכ� שבע כחטאתיכ�' ה מה שכת"לנו הקב
 ,רת מרגליותובמהדו, 84 הערה ,ÏÈÚÏראו ; "פשורי מפשר, ביצע אמרתו, עשה חס ושלו�

Ì˘ – "ר אחווה בר זעירא עשה "א" ):בובר (יז,  ב,איכה רבה; "ביצע אמרתו פרשו מפרש
)  יח, כו,קראוי(ליסרה אתכ� שבע על חטאתיכ� אשר זמ� מה שכתוב בתורה ויספתי ' ה

 .˘Ì ,מדרש תנחומאוראו  ".בצע אמרתו פישורי� פשר
 ). ו,איוב (" גזרתו כמו יתר ידו ויבצעני כלה–בצע אמרתו " :יז , ב,י לאיכה"כ� פירש רש   92
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 "ביצע אמרתו"א� מסקנת המדרש היא חס ושלו� שיעשה כ� אלא  ,93במשמעות זו
 מתפרשת כא� "בצע"ולשו� .  פשורי מפשר–במשמע של הסיר חת� ותח� את אמרתו 

י"בדומה ל נ  ע   A ה י ב   B  ( ִ  מ   ֵ ְ  ַ  ְ   ָ  ַ תפרש מר �ש�פלבי� ע �צ�נמצא כי מקור זה המזהה בי� ב .94" ִ
  . 95במשמע של חיתו� וחלוקהיפה 

   משפט  .6

תרגו� את ה יאסטרוב ציי� .96ר�ש� משמע נוס� של השורש פויאסטרוב ולוי ציינ
ה"לפיו הפסוק ש ,מרוני לתורההשו  B א  ֶ  ו   ֵ י�, ְ  ט   *  )  C ָ  ִ  ה  אלי� "מתורג� ) א,  כא,ותשמ( "...ַ  ִ ְ

 
י"   93 נ  ע   D יב  ר י דE ו   F י  ִ  ֵ ְ  ַ   ִ     ָ   ֵ ע א "; "ויכלני כמו בצע אמרתו" :˘Ì ,י"רשו, )ט, ו, איוב" (ַ   D י י ב   G י ה ה  ֲ ו     ַ  ַ  ְ   ִ    ָ  ָ  ְ�

ל  �  �יר* �EC *ב  ר צ  ה   H *ה  I ע ל מ   G ת ָ ִ ד נ י א  ָ    ִ      ִ    ַ ְ    ֵ  ֲ  ַ    ָ    ֶ    ָ מאחר שיגמור : ˘Ì, י"ורש, )יב, י ,ישעיהו( " ֹ
, כמו ידיו תבצענה, כי ישלי�" : מפנה לכא�,˘Ì ,ק"ורד, מצודות; "מעשהוה את כל "הקב

Â˙¯Ó‡ Úˆ·" ; נ ה"וכ� ע   D ב   F יו י ד  K ה ו  י ת ה   H ד* ה   A ל י  ב   H ר י ז  ד  ָ  י  ְ  ַ  ַ ְ     ָ  ָ  ְ    ֶ  ַ    ִ  ַ  ַ    ְ  ִ   ֶ  ָ L  ְ    ֵ �צ�השורש ב). ט,  ד,כריהז( ,"ְ 
אי� את " : איסו� ומילוי,בהקשר של קיבו�, )א" ע,ע(  א, מגילה א,ע מופיע בירושלמי

א� אתה " :155 ' עמ,"בצע" ער� ,)6הערה , ÏÈÚÏ (קאהוטראו . " לה קניי לא נסבהמבצע
‡ÏÓÓולדעתו הוא מלשו� ערבי," לא יכיל� המקו� [...] בקני� .  

 [...] מיקר מלכותי אנא גלי" :˘Ì ,י"וכ� תרגו� יונת� ש� והביאו רש, יב,  לח,עיהויש   94
ותרגו� פתות אות� פתי�  [...] עני� פתיחה וחתיכה" :˘Ì ,ק" ראו רד".דייבצעני מכל כבו

 ,ראו מצודת ציו�א�  .)ל פתיתה וחתיכה"כ� הוא בדפוסי� וייתכ� שצ (" בצע יתה בצועי�–
Ì˘, השלמה כמו כי יבצע ה�מעניי שפירש  ')ÏÈÚÏ, הפסוק ופירושו תוא) 93 הערה �� לסו

�"  ראוכ�. "מיו� עד לילה תשלימני"  M G �ר א  H � ע  צ  י� *ב   �  A ע �* ה  ר  י  EFר ו  פ   G �  ה  ר ה  ָ  ו C אמ  L    ֹ ְ    ַ  ַ ְ     ִ ִ  ַ     ֲ  ְ  ִ  ְ     ְ  ַ  ַ   ְ  ַ    ֶ  ֹ  ַ "
 ראו גרסת הירושלמי במשנת ".ה וכריתהכבצע� עני� חתי": ˘Ì ,ק"ופירוש רד; )א , ט'מע(

  ב, ז, שבת, ירושלמי;יתוק ופירושו הסרה ונ"הבוצע שני חוטי�" :ארבעי� מלאכות שבת
י לשו� הסרה "ופירשו ברטנורה ורש,  שני חוטי�ÚˆÂÙ ה, בבבלי ובמשנה ראוכ�). ג" ע,י(

 ."הפשיר:  והושאל [...]נרד� ע� פצע" 155' עמ, )6הערה , ÏÈÚÏ (קאהוטוראו . וניתוק
: "ע�צ�ב"ער�  ,הוספותיה� לערו�י קוהוט ב" פירשו הרב בנימי� מוספיא וחאפשר שכ�

לה פרס התביעה )י( ובהשא]... [פשרה בי� בעלי דיני� כי בה נחלקי� דמי התביעה' פי"
יוסי הגלילי לפסוק ' א בנו של ר"לפיכ� נראה שדרשת ר. )155 'עמ, ˘Ì( "היינו עשה פשרה

" � ר   H  ע ְ *ב צ   ֵ  ֵ   ַ  ֵ ֹ   ,� א  ֵ  נ  אינה מכוונת , עכמתייחסת למי שמבר� את בוצ) ג ,י ,ילי�תה( "' הִ 
, שכר והנאת ממו�, ובוצע בצע הוא מלשו� ממו�. לפשוטו של מקרא המתייחס לבוצע עצמו

ה" :גזל ואונס ממו� ע�ַ  מ  צ   H  ַ ת, ֶ  י נ ה ר ג א   G  ֶ   ֹ  ֲ  ַ ינ*�ִ    ע", ) כו,ז ל,אשיתבר ("  ִ   +ח  צ  י ב  א  ַ  I נ   ָ    ֵ  ְ  ,מותש (" ֹ
�", ) כא,יח ס   G ע צ   H  ֶ  ֶ    ַ ח*, ֶ  ק  ָ   ל א ל   ָ N ", ) יט, ה,טי�שופ (" ֹ   י מ   Gְ ִ    ִד ע  O � ו  ַ  ט   ְ    ָ  ַ�� דEל   P  ָ ע, ְ    צ   H  ע ַ  EH EM Gצ   ָ   ַ  ֵ      L  "

 .)יג, ו, ירמיהו(
ספר החוקי� מ שציי� משמעות זו של פשרה ג� ,20 ' עמ,)86הערה , ÏÈÚÏ (ראו גולאק   95

 .RIIי "רומאי כ�הסורי
96   Tal) ÏÈÚÏ , 12הערה( ,715' עמ; Jastrow) ÏÈÚÏ , 42הערה( , פשרה"ער�" ;Levy) ÏÈÚÏ ,

 ."ר"פש"ער� , 152�151' עמ, 4כר� , )42הערה 
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 בהיקפה מכל רי הפניה בודדת זו מסתתרת תופעה החורגתו מתברר שמאח.97"פשרונה
  .האמור עד כא�

אלא ג� השופט עצמו ,  במוב� של חוקי המשפט"משפטי�"המעיי� יראה כי לא רק ה
ל" במשפט, למשל. ר�ש�ופעלו מתורגמי� באמצעות השורש פ  �ט  ָ  ה ( פ     ֵ ֹ  ֲ�@ Fר  ֶ  ה   ֹ  ל א , ָ  

ט  *  ) ה מ  ָ  י ע -  ְ ִ   ֶ  ֲ המילה ו 99"פשור" מתורגמת "שופט"המילה , )כה,  יח,אשיתבר (98"ַ 
י� ה%א" , בדומה לכ�.100'"פשרונה"/"פשרו�"ורגמת  מת"משפט" אל ה  ט ל   *  )  C י ה   �      ִ ֹ   ֵ    ָ ְ ִ  ַ    ִ" 
ל"במשפט  ו101"פשרונה"מתורג� ) יז , א,רי�דב( א  ֶ  ו  ט�ְ  H פ  ֵ  ה  ֹ  ַ ,� ה  י� ה  I מ   J י ה ה  ר י  ֵ  א (   ָ    ִ  ָ  ַ    ֶ ְ  ִ  ֶ  ֲ ;

 � יד% ל   K ה  /  ו  ר (  ד  ָ ו   ְ      ִ ִ  ְ   ָ ְ  ַ  ָ ט, ְ   *  )  C ר ה  ב  ת )  ָ  א  ְ ִ  ַ    ַ  ְ  102"פשורה" מתורג� "שופט") ט,  יז,רי�דב ("ֵ   
ר חופ� �ש�נמצא כי לפי התרגו� השומרוני הפועל פ. 103"פשרונה" מתורג� "המשפט"ו

  .104ט בהופעותיו השונות�פ�לפועל ש
 חריצת – ר בארמית השומרונית�ש�קריי� של פי שני משמעי� עוחיי� ציינ טל וב�

 השלב : כ�ציע טל את סדר ההתפתחות הלשוניתה במילונו .106 וחילו@ והצלה105משפט

 
 כתבי כמהלבחינת התרגו� השומרוני לתורה השתמשנו במהדורתו של טל המבוססת על    97

 ' עמ,˘Ì ראו; שני כתבי יד גורסי� כ�. )�"תש ( È�Â¯ÓÂ˘‰ ÌÂ‚¯˙‰‰¯Â˙Ï טל' ראו א. יד
 .6 בית כנסת בשכ� Cי "כת, 2ותיק� ות הי ספריEי " כת:308

ל " :) כה, יח,אשיתבר(מפנה לתרגו� . 50 ,)ל"תש( �ÔÂ¯ÓÂ˘ ÈÓ¯Î קירכהיי' ר   98  G ט ָ   ה � פ     ֵ ֹ  ֲ
ט  �  � ה מ   I ל א י ע � +ר  ָ  ה  ְ ִ   ֶ  ֲ  ַ  ֹ    ֶ  .˘Ì ,מקורות שהביאראו ה, "אה דיא� כל ארעה לא יעבד פשור: ָ  

 .M2י "ראו התרגו� השומרוני לתורה כת   99
100   Ì˘ ,י "כתm1י " וכתA) בהתאמה.( 
 .Jי "כת   101
 .Jי "כת   102
ר כתרגו� �ש�רש פויש לציי� כי בחלק מהתרגומי� לשומרונית בה� מופיע הש; C, Eי "כת   103

� � ֹ ל א" : למשל;��י�רש דוט נמצא לעתי� ג� את הש�פ�רש שולש ה מ   Q ֶ    ִ ְת  טַ   , טז,רי�דב ("ָ  � 
ל")  יא, יז,רי�דב(כ� ג�  ."לא תסטה די�"מתורג� ) יט ע  ַ  ו  ר�ְ   �ט א   �  �  B ֲ  ֶ ה     ָ ְ ִ  ַ� � ר* ל  ָ י אמ   ְ    ְ  ֹ ��

ה  I ע  F ֶ  ֲ   ראו כ�".פשרונה" או "פשורה"גמו  ויש שתר"דינה" ישנ� כתבי יד שתגרמו ".ַ 
י" : א, כה,דברי�  G  ִי��  �י� א נ   H יב י ה ר  ה  ָ  ִ  י   ֲ     ֵ     ִ    ֶ ל, ִ  ְ �* א   P נ  ֶ  ו      ְ  ִ  ְ� B ט*�ַ  ִה  פ   �ט *  �  �    ָ ְ     ָ ויקדמו ליד " – " ְ

;  טו, יט,ראראו ג� תרגו� לויק. "נה וידונו�ודיא"י אחרי� " ובכת,"פשורה ויתפשרו�
לו� יתוק� ג� במ�� מקבלת משנה�ו�ר וד�ש�כפילות זו של פ. יז,  ארי�דב;  לה, כא,מותש
"� –שפטי� ; פשר, לי דא� –דנני ; דיא�, שור פ–ד� : ))שומרוני(ארמי �ערבי�עברי" (המלי

  .)600, 446, )ז"תשי, כר� ב( ÔÂ¯ÓÂ˘ ÁÒÂ� ˙ÈÓ¯‡Â ˙È¯·Úב� חיי� ' ז( דיאני�, פשרוני�
די� � אינה מייצגת הלי� משפטי הקשור לבית"משפט"בה� המילה שמעניי� שג� במקומות    104

  רש ו כתבי יד של תרגו� התורה לשומרונית תרגמו לשבכמהכ� . ר�ש�שורש פה משמש
א��E" הפסוקי� ר את�ש�פ ר  ט ה   �  �  B  G     ִ  ָ    ָ ה*, ַ  ִ ְ ק   � ית  מ  י  ר ה   �ֵ   א  ְ  ַ   ָ   ִ  ָ ה " וכ� ,)יג , מ,אשיתבר(" ֲ  ֶ    I ע C ו ָ ֶ  ֲ  ַ  ַ ,

ט  �  �  B  G  ָ פעולה ה מורה על דר� "משפט" פסוקי� בה� המילה –) טז , ט,ראויק ("ַ  ִ ְ
  .הנורמטיבית או על האופ� הראוי

� כי המשפט לא"ונה לאלה הואהלא פשר" :222, )ח" תשמ,בÓ ˙·È˙ )169¯˜‰ב� חיי� ' ז   105
 .לקי� הוא
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השלב ו ,108תפתח הפשר כמשפט וכדי�ה מכא� לדעתו ,107שר כפתרו�המוקד� הוא פ
  .109 כשחרור וכעונש,הבא הוא פשר כהצלה

קשה , יתה עשויה לשכנע במידה דומהיהואיל והצעה להתפתחות סמנטית שונה ה
בחינת . לנו לקבל או לדחות את קביעתו של טל כל עוד אי� בידינו הבסיס לקביעתו

ל הארמית מעוררת סימני שאלה ביחס להצעתו של המשמעי� שבדיאלקטי� האחרי� ש
ר בדיאלקטי� השוני� של הארמית הראה שני �ש�עיוננו במשמעי� של השורש פ. טל

 –) הצלה והתרה( האחרו� וזה) פתרו�( זה שטל רואה בו את המשמע המקורי – משמעי�
ר במוב� �ש�לעומת זאת את המשמע האמצעי של פ. משותפי� ג� לדיאלקטי� אחרי�ה

 שהמשמע של – דברי טלנכוני�  א� .110של משפט ודי� לא מצינו כי א� בשומרונית
 כיצד קיימי� משמעי� אלו – הצלה והתרה הוא התפתחות מ� המשמע של די� ומשפט

  ? של הצלה והתרה באכדית ובמנדעית בלא שמצינו בה� את תחנת הביניי�
ו� ה� משמעי�  להציע שהמשמע של התרה והפרדה וכ� המשמע של פתרלדעתי יש

לעומת זאת . מקבילות בדיאלקטי� שוני� של הארמית, כאמור, קדומי� יותר ולה� מצינו
 וייתכ� שמשמע זה –  במוב� של משפט–ר �ש�רק בשומרונית מצינו משמע נוס� של פ

,  בהקשר משפטי"פשרה"כש� שמצאנו בלשו� תנאי� . מקורו בהתפתחות מאוחרת יותר
שרה שבלשו� תנאי� מציינת פתרו� סכסו� באופ� השונה מ� הפאול�  ,כ� ג� בשומרונית

קשה להצביע על . המשפט והדי�לבי� מה שאי� כ� בשומרונית המזהה בי� הפשרה , הדי�
 זיקה כזו ישא� .  שכ� הפשרה אינה די� ומשפט,זיקה ברורה בי� משמעי� משפטיי� אלה

 
106   Ì˘,ב� חיי� ' ראו ג� הפנייתו לז. 77 ' עמÔÂ¯ÓÂ˘ ÁÒÂ� ˙ÈÓ¯‡Â ˙È¯·Ú )ספר ב,כר� ג , 

ראו עוד . "המציל אשר מציל לחוצי�" תורג� "פשרה דמפשר על לחצי�" .207, )ז"תשכ
Ì˘,אי� לנו מה� הצלה–" לית ל� מנו� פשרו". 307 ' עמ  ;Tal) ÏÈÚÏ ,715' עמ, )12ערה ה. 

י�" ח , מא,אשית בריפ�לע   107 א  ֵ   ו  ע ה�ְ  ר  פ  � ל  ר אEת  ְ  ֹ �Eת   ַ  ְ    ָ      ֵ י ניאופיטי של "ובתרגו� השומרוני כ, "  
� אר�ארמית נוצריתכ� ג� ב. "ולית דפשר יתהו� לפרעה"התרגו� הירושלמי לתורה 

 יפ�לע. 70, )ג"תשל (‡¯ˆÂÒ‰ ÌÂ‚¯˙· ‡¯˜Ó‰È¯�ÈÏ‡¯˘È גוטשטיי��גוש�'  ראו מ;יתישראל
 . "ופשיר יהא לישנהו�" תרגומו "ותר� לשו� איל�" ,ו , לה,ישעיהו

108   Tal) ÏÈÚÏ , 715�714' עמ, )12הערה. 
וענש מנהיגיה� 'פירושו ' ש� באסורעד פשר רא" : א,63פסקה , )105 הערה ,ÏÈÚÏ( ב� חיי�   109

 לא יחוסו עלינו ולא  [...]ואבותינו" : ב,204פסקה  ,˘Ì במשמע של הצלה ראו. "במחבוש
סס יבלא טל . ˘Ì ,ראו דוגמאות נוספות. "שרו ית�לא יאסו עלינ� ולא יפ" – "יצילו אותנו

 וסכסוכי� הואיל. ויא� נית� להציע הסבר אפשרי להתפתחות המוצעת על יד, טעו� זה
 השורש המשמש לפתרו� באופ� כללי קיבל משמעות מיוחדת ג� ,מוצאי� פתרונ� במשפט

תפקידו של המשפט עצמו להוות מקו� שמאחר . "משפט"בהקשר המשפטי כתרגו� ל
השורש ,  מאיד� גיסא,הטלת עונש על העבריי�ל ו, מחד גיסא,שחרורוללהצלת העשוק ו

 .המשמש אותו ג� במשמע של חילו� והצל
 א� לא כפועל אלא בהקשר של בעל ,ר בהקשר משפטי�ש�באכדית מצינו פשיש לציי�    110

 .ביא ספרלינגהממצאי� שה ,ראו בסמו�. תפקיד
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נצי� בדומה לפעלו היא מחזקת את המשמע של פשרה כפתרו� לסכסו� וכהפרדה בי� ה
  .ולא את המשמע של הסכמה המבדיל את הפשרה מ� הדי�, של הדי�

  פשרה. ג

מתו� עיו� . ר בארמית ובעברית�ש�עד כא� עסקנו במשמעי� השוני� של השורש פ
לא מצאנו את . "פשרה"באלו עמדנו על דרכי� אפשריות להבנת מקורו של המונח 

  .111"פשרה"ת המשפטית של ר בארמית כפועל המשמש במשמעו�ש�השורש פ
,  מסמכי� מ� התקופה הסורית העתיקה מאנטוליהפי�עלביא ממצאי� הספרלינג 

 �pāšerבי� התפקיד של מיישב סכסוכי� כלבי� פשרה המצביעי� על קשר אפשרי 

awātim112,אול�  pāšer awātim ולדעת אורלי� , תפקיד רשמי של שופטנחזה להיות בעל 
, )ר�ש�פהשורש (למרות הדמיו� בי� המונחי� כי מצא  נ.113הדי��מדובר בנשיא בית

את שכפי הנראה עקפו ,  שונה מזה של המפשר והבוצעpāšer awatimהתפקיד של 
  .114 להביא ליישוב נאות של הסכסו� בי� הצדדי�כדיהפרוצדורה הפורמלית 

 הוא התפתחות מאוחרת "פשרה"האמור עד כא� מביא אותנו לשער שהמונח 
שווה את המילה ה קוהוט .115ר�ש�י� קודמי� של השורש פהמבוססת על משמע

  .117דעת גלוסקאג� כ� ו ,116המשנאית פשרה לארמית הסורית

 
ספרלינג טע� לממצא חריג . למאמר זה. 4.סעי� ב ,ÏÈÚÏלמשמעויות משפטיות אחרות ראו    111

 78�77 ' עמ,)6 הערה ,Sperling) ÏÈÚÏראו . ממדבר יהודה מהמאה הראשונה לפני הספירה
 .נראה שדוגמה זו עשויה להתפרש ג� במשמע של שחרור מ� החוב. 90ובהערה 

112   Ì˘,80 ' עמ ;Von-Soden) ÏÈÚÏ , 841 'עמ, )13הערה. 
113   L. Orlin Assyrian Colonies in Cappadocia (1970), 67. 
114   Sperling) ÏÈÚÏ , שוני זה מביא את ספרלינג לעמוד על מונח משפטי  .83 ' עמ,)6הערה

הוא . שאכ� קרוב בתפקודו הלא פורמלי למפשר, ר�מ�מ� השורש ג, gāmer awatim –אחר 
גמר " בדומה ל,מש א� הוא באכדית בהקשר של יישוב סכסוכי�יר ש�מ�ראה כי השורש גה

 והערה 85 ' עמ,˘Ì(מסקנתו  ;ר הינו רחוק�ש�נראה שהקשר הלשוני שהוא מציע לפ. "די�
ורק , פתרו�ו בלשו� חכמי� מציינת בראשו ובראשונה יישוב סכסוכי� "פשרה"שהיא ) 113

מסקנה זו מבוססת ג� על . Compromiseכמשמעות משנית מרמזת על המשמעות של 
  ראו דברינו; את המשמע של יישוב סכסוכי� א� לא ברור כיצד הסיק מש�,הירושלמי

ÏÈÚÏ, 78 הערה.  
 בלשו� אמוראי� שבמסכת סנהדרי� היא מילה עברית "פשרה"מילה הייתכ� שלפי זה    115

שבארמית , "פשרתא" ער� ,945 ' עמ,)12הערה , Sokoloff) ÏÈÚÏ ראו .המשמשת בארמית
מכא� שרק . "אי דינא בעיתו אי פשרתא בעייתו" :מופיע פשרה כפשרתא בהלכות גדולות

 ."פשרתא" ל"פשרה"בתקופה מאוחרת יותר אנו מוצאי� הטיה ארמית מ
 .460' עמ, )6הערה , ÏÈÚÏ (קאהוט   116



  ע" תשחעלי משפט   ליפשי�. איתי א

416 
y:\misrad-2003\books\aley-mis\kerech-8\2009-10-20\12-lifshitz-d.doc 1/12/2010 10:45:00 AM  

מטרתנו בחלק .  באופ� מפורש"פשרה"בה� מצאנו את המילה שכעת נעיי� במקורות 
בה� הוא נזכר במוב� ש משמש בכל המקורות "פשרה"זה של העיו� לבחו� א� המונח 

  . שוני�זהה או שמא במשמעי�

   ב� סירא  .1

  :מופיעה לראשונה במקורותינו במשלי ב� סירא, כש� עצ�, "פשרה"המילה 

  .118"חיהמלו פשרה ורפאות למע� ) ימנה(אשר יצלח "

כא� הקשר בלו שהיה תקשה לעמוד על פירושו המדויק של מופע זה א� ברור הסגל 
 – ר בעברית�ת� כמו פ– ר�ש�רש פו לש,פנה לארמיתה הוא .119ש� נרד� לרפואה אהו

 פי�על ,סגלציע עוד ה .120הוא פתרו� המחלהולפי זה פירושה של המילה אצל ב� סירא 
הפועל במשמע של צינו� את סכסו� וה התרת את,  בלשו� המשנה"פשרה"שימוש המילה 

ייתכ� ,  כפי שהראינו לעיל.121 ואצל ב� סירא צינו� של חו� המחלה– מי� רותחי�
הקור נה מציינת את התוצאה הצוננת כי א� את הוצאת שהמשמעות של מי� פושרי� אי

. הוצאת חו� המחלה או הוצאת המחלה או הצלה ממנה – וג� כא� ,החו� מהמי�או 
ייתכ� שהפשרה המשפטית כבר נהגה בעת . משמעות הפשרה במקור זה אינה משפטית

שהש�  ,כפי שהציע סגל,  אול� סביר יותר,עריכת הספר והושאלה לכא� לענייני רפואה
  .ר באחד ממשמעיו�ש�רש פו הוא הטיה של הש"פשרה"

 
 לדעת .�א הוא הבראיז"ראו ש� שציי� שהכתיב בה. 1007 ' עמ,)6הערה , ÏÈÚÏ (גלוסקא   117

ה עיפגלוסקא ציי� כי צורה זו אינה מו. שווה לצורה המתאימהלא ה קוהוט ,גלוסקא
והיא עולה לראשונה במשנה ואפשר שנשאלה מארמית ללשו� , בלהגי� כנעניי� ובמקרא

עוד . ר שהוא עצמו שאול מארמית�ש�על פמשפטי היא נגזרת מהפו�כמונח טכני. התנאי�
א� המשמע , ציי� גלוסקא כי הצורה שבמשנה דומה לזו שבסורית ויש שקיפות סמנטית

בסורית משמעות הפשרה  : יותר מלש� פשרהר�ש� פהשורששבמשנה קשור למשמע של 
, פתר, ר בסורית משמש במשמע של פירוק�ש�ואילו השורש פ, רעו� חוביהיא התרה ופ

ל"ג� המשקל . הסבר, המס ט  ָ  ק  , )12הערה , Brockelmann) ÏÈÚÏראו  ; הוא ארמי בעיקרו" ְ
 .614' עמ

118    ‡¯ÈÒ Ô· ¯ÙÒ–¯Â˜Ó‰  ,ÌÈÏÓ‰ ¯ˆ‡ ÁÂ˙È�Â ‰Èˆ�„¯Â˜�Â˜ )414, 259, 39 'עמ, )ג"תשל ;
 . רמג'מע, 11 , יד, לח,)14הערה , ÏÈÚÏ (סגל

119   Ì˘,רמז' עמ .  
 .1.בסעי� ב, ÏÈÚÏעל הבנה אפשרית זו עמדנו . "יודע פשר דבר" – א,  ח,בדומה לקהלת   120
 וסברתו של סמנד ,"נחת ומנוחה" התרגו� היווני שתרג� פי�על שמביא ,˘Ìראו עוד    121

 החלמה – חולמנא – התרגו� הסורי פי�על .מהתרה ופשרהשהמקור ביוונית הוא שיבוש 
 .ריאותוב



שרה  ע" תשחי משפט על שרה ופ   �    ִ       ְ  

417  

y:\misrad-2003\books\aley-mis\kerech-8\2009-10-20\12-lifshitz-d.doc 1/12/2010 10:45:00 AM  

  ל"פשרה בלשו� חז  .2

דור השני ב בלשו� התנאי� החל "פשרה"בחי� בי� השימוש במל "עיוננו בלשו� חז
יוסי ' א בנו של ר"בי� סוגיית הביצוע שיסודה בתוספתא סנהדרי� שבבסיסה מחלוקת רל

   .122רביעיתנאי� מ� הדור ה, יהושע ב� קרחה' הגלילי ור
על  .123 כבר במכילתא המקובלת כמקור קדו�"פשרה"בלשו� התנאי� מופיעה 

י"הפסוק   / ט  פ   ) ַ  ְ ִ ו  ה%, ְ  ָ ע  י� ר  י( %ב  י� א   J   ֵ  ֵ     ֵ זה , בי� איש" :יהושע' דרש ר) טז,  יח,ותשמ( "ֵ     ִ    
זה הדי� שיש בו פשרה ששניה� נפטרי� זה מזה , בי� רעהו. הדי� שאי� בו פשרה

   .124"כרעי�
הדי� שיש בו פשרה נבדל מ� הדי� שאי� בו פשרה באופ� ההתרה מכא� למדנו ש

במדרש ,  עוד במכילתא.125א� בדר� של רעות וא� לאו, וההיפרדות של הצדדי� זה מזה
, יהושע' אלעזר המודעי ור'  נחלקו ר,הפסוק המונה את התכונות הנדרשות לדייני�

י�" לאשר ב,תנאי� מ� הדור השני י א ל ה  א  ר  ֱ  ֹ ִ  י     ֵ  ְ הכוונה אלעזר ' לדעת ר).  כא, יח,ותשמ ("ִ 
י� והלעשיית פשרה בדי� מלמדת על יראת א למדנו ש.126"אלו שעושי� פשרה בדי�"היא 

מסוגל הוא הי� והייתכ� שכוונת הדברי� היא שהדיי� ירא האל .הנטועה בלבו של הדיי�
   .באמצעות הדי�) הפרדה בי� הנצי�(להביא לידי פשרה 

 
  .134הבאנו מחלוקת� להל� בהערה    122
Â¯ÙÒÏ ‡Â·Ó È˜¯Ù˙ צ מלמד "ע; 508 ,)ז"תשי (ÌÈ‡�˙‰ ˙Â¯ÙÒÏ ˙Â‡Â·Óוי אפשטיי� נ הל"י   123

„ÂÓÏ˙‰) 27 והערה 56, )ג"תשל. 
, )196 ' עמ,)61רה הע, ÏÈÚÏ( רבי��האראוויט�מהדורת  ( יתרו ב,ישמעאל' מכילתא דר   124

 'עמ, )61הערה , ÏÈÚÏ( מלמד�מהדורת אפשטיי�( טז , יח,שמעו� בר יוחאי' ובמכילתא דר
 . "ונפטרי� והולכי� כרעי�" – )132

.  התרה והצלהושניה� לשו�, ר�ש� שבכא� קרוב הוא ללשו� פ"נפטרי�"נשי� לב כי לשו�    125
, נפטרתי, מלטני – פטרני (132הערה ,  ולהל�,43, 38 סמו� להערותהטקסט ה ,ÏÈÚÏראו 

 ).פטורת
 )198 ' עמ,)61הערה , ÏÈÚÏ( רבי��האראוויט�מהדורת (ב , יתרו, ישמעאל' מכילתא דר   126

 כא , יח,שמעו� בר יוחאי' ראו ג� במכילתא דר; "אלו שה� עושי�" :ובכתבי יד ש�
ילקוט ; "אלו שעושי� פשרה בדי�" ):133 'עמ, )61הערה , ÏÈÚÏ( מלמד�מהדורת אפשטיי�(

התייחסות  ).403 'עמ, )28הערה , ÏÈÚÏ(מהדורת מוסדר הרב קוק ( רע , יתרו,שמעוני
, ÏÈÚÏ (ליפשי�  אצל ג�לקי� ראו�פשרה ויראת אביחס לליפשי� ברכיהו עמדתו של ל

ברכיהו לשיטתו של , קשה להבי� כיצדא�  .72 'עמ ,"פשרה ויראת הדי�", )51הערה 
� מאיר שמחה כה�' ראו ר; כת איבה המצויה בדי�סהפשרה חו, )36הערה , ÏÈÚÏ (ליפשי

שקשר בי� מחלוקת זו לבי� מחלוקת ,  כא, יח'לשמ, קד, )ב"תשל (ÓÎÁ Í˘Ó‰מדוינסק 
ולא זכיתי , אספקלריא ב–א " בנבואה ולר– יהושע'  לר"ואתה תחזה"נוספת באותו פסוק 

עבודת (‰Ù‰ Ï˘ ÌÈÈÎ¯Ú‰ ˙Â„ÂÒÈ˘¯‰ ג רוטנבר' מתו של ראו ג� הצע; להבי� דבריו
 .81, )א"תשס, האוניברסיטה העברית, מוסמ�
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 מלמדי� "די� שיש בו פשרה" ו"פשרה בדי�עושי� " שהביטויי� שבמכילתא אפשר
מדובר בדי� שיש בכוחו ליישב את ". פשרה"מאופיי� באמצעות המונח שמדובר בדי� ה

 חלופיש� היא משמשת כמוסד משפטי , בסוגיית סנהדרי�הנזכרת ולא בפשרה  הסכסו�
במשמעות של מוצא ,  כמונח משפטי"פשרה" במשנה ובתוספתא מופיע המונח ג�. לדי�

במקרי� אלה מאפשרת מוצא מ� המבוי הסתו� . אחרתבדר� יד מסכסו� שאינו פתיר יח
 במשמע דומה היא מופיעה בתוספתא בבא .127ופשרה זו היא הדי�, אליו נקלע הסכסו�

 :אודות שימוש של צדדי� שווי זכויות במעבר צרעל בהקשר של סכסו� ) י, ב(קמא 
מובאת אי� הפשרה אלו קורות במ .128" עושות פשרה ביניה� [...]עושי� ביניה� פשרה"

המקורות הנזכרי� אינ� פשרה ל  פרט שכ�,פי הדי�� לפתרו� הסכסו� עלבגדר חלופה
  בכוחות עצמ�,הפשרה נעשית ביזמת בעלי הדי�כש ג� .סכסו�מציעי� פתרו� אחר ל

  .129די�פי �פתרו� שעל לחלופהאי� היא בגדר , די��בלא להיזקק לביתו
 ליישב את כדיאי� מנוס מלעשות פשרה , נה ובתוספתאבמש, במקורות האמורי�

מסתבר שא� המתנגדי� לפשרה בסוגיית סנהדרי� ומעדיפי� את הדי� לא ישללו . הסכסו�
 נסמכתמסקנה הגיונית זו . בה� הפשרה הכרחיתשאת עשיית הפשרה במקרי� כגו� אלה 

די� אינ�  כי הטעמי� להגבלת הפשרה כחלופה למש� משמע ,על האמור במדרש אגור
  .130"אי אפשר לה� אלא בפשרה"חלי� במקו� ש

 
וחוזרות חלילה "ה מעגלית וחלוקתה י במשמעות של הסדרת גבי ו,י ,כ� במשנת כתובות   127

רה הפש (47' עמ, )51הערה , ÏÈÚÏ (ליפשי�ראו ה זו לדיו� במשנ ."עד שיעשו פשרה ביניה�
  .)במשנה

ה "מי כהקב" :א" ע, י,ברכות, ראו ג� בבלי; )ד" ע,ג( ה , ג,ק" ב,יומקבילתו בירושלמ   128
פשרה זו לא הושגה באמצעות הסכמה בי� . "שיודע לעשות פשרה בי� שני צדיקי� הללו

וס� מקור נ. �די� באופ� שעק� את הסכסו� ביניההצדדי� אלא כפתרו� אשר נכפה על הצד
 ש� מדובר במחלוקת בי� שניי� ביחס לממו� המוחזק ,ה,  ג,הוא התוספתא בבא מציעא

 ."לא ית� לה� עד שיעשה ביניה� פשרה" –בידי צד שלישי ושיי� לאחד משניה� 
פי די� יש להותיר �אמנ� נית� לטעו� שעל: בתודה להערתו של קורא אלמוני אדייק ואומר   129

וא� כ� הפשרה , "כל דאלי� גבר"הדי� להסתלק או לקבוע את הצדדי� בלא פתרו� ועל בית 
יישוב הסכסו� �אפילו כ� שונה פשרה זו המציעה מוצא מפני אי. היא חלופה לדי� שכזה

מסתבר שהצדדי� ; פי די��לעומת פשרת סנהדרי� המציעה חלופה ליישוב הסכסו� על
הפשרה , במקרי� כגו� אלו, משו� שבדר� כלל) 124הערה , ÏÈÚÏ( נפטרי� זה מזה כרעי�

טיב אשר ל .פשרה עושה לו עוולשה מבעלי הדי� מי ואי� בדי� מניבה פתרונות ממצעי�
  .62 'עמ, )51הערה , ÏÈÚÏ (ראו ליפשי�הפשרה במקרי� אלה 

  יודע להיכ� הדי� נוטה אי� אתה רשאי לבצוע ביניה�מניי� כשתשמע דברי בעלי דיני� ואת"   130
]...[ ÚÂˆ·Ï ¯˙ÂÓ È‡„Â ÔÂ„Ï ¯˘Ù‡ È‡˘ ÌÂ˜Ó· Ï·‡ כגו� שתי ספינות שה� עוברות בנהר 

‡Ï‡ Ô‰Ï ¯˘Ù‡ È‡  היו שתיה� קרבות או רחוקות טעונות או אינ� טעונות ]... [ושני גמלי�
‰¯˘Ù·פרשה טז ,שנת רבי אליעזר מ,)השמיניתהמאה (מדרש אגור " ( וכ� בדומה לה� 

נפתלי צבי יהודה ברלי� '  רכינראה ; )'ל'  א–ההדגשות שלי ; 314'  עמ)ל" תש,ירושלי�(
בפירושו ,  קצו'עמ, )ט"תשנ, ירושלי�(  העמק דבר,ראו פירושו לחומש. לא הכיר מקור זה
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ר �ש� בי� הפשרה במקורות אלו לבי� המשמעי� השוני� של השורש פמהי הזיקה
 בכ� מודגשת – נית� להבי� את הפשרה כא� כפשר הסכסו� ופתרונו? עד לכא�שהוצגו 

  היאאפשרות נוספת. �בה� לדי� אי� פתרושמקרי� היא בגדר פתרו� להעובדה שהפשרה 
משמע זה מדגיש את .  בדומה למשמע של המסה והפרדה,הבנת הפשרה כמיצוע וריכו�

המשמע של תשלו� . עמדותבי�  וממצעתל כדר� פושרת "דר� הפתרו� במקרי� הנ
תביעותיה� להתרת  בעלי הדי� ו� שלמתפרש בהקשר של פשרה כאמצעי להתרת חיובי

  .זה כלפי זה
ר אינו משמש �ש�יתה כי השורש פי האשר למשמע של הסכמה מסקנתנו לעיל

לדעת ליפשי@ , מנגד.  ולכ� רחוק הדבר שפשרה משמעותה הסכמה,במשמע של הסכמה
זהו המשמע של פשרה ושאלה היא א� במקורות שהצגנו כא� ההסכמה היא תנאי 

בה� נית� לפסוק שא� נציי� כי מצינו הלכות , לא נדו� בכ� כא�. לקיומה של הפשרה
  .131סכמת הצדדי�פשרה ג� באי� ה

בי� לר �ש�כבר ציינו כי בהסתמ� על המקורות הרבי� המצביעי� על הקשר בי� פ
 נגזר מ� "פשרה"המונח המשפטי הדעה לפיה  מסתברת ,התרה והימלטות, הפרדה

המונח , לפי משמע זה. הימלטות והצלה, הפרדה, כהתרההעיקרי ר במובנו �ש�הפועל פ
פשרה בהפרדה ובניתוק הצדדי� האחוזי� זה  מציי� את כוחה של ה"פשרה"המשפטי 

כוחה זה של הפשרה . בזה בסב� המחלוקת או בחלוקה והפרדה של הממו� שבמחלוקת
מקו� שבו בצי� כהתרת הסכסו� וההפרדה בי� הנ –ל שהבאנו כא� "עולה ג� מלשו� חז
   .132הדי� אינו עושה כ�

 
קרובה ושאינה קרובה תדחה קרובה מפני "לדעתו ג� ההכרעה של . כ,  טז,לדברי�

 מש� ,מאיר שמחה כה� מדוינסק' ראו ר;  היא הכרעה של פשרה ולא של די�"וקההרח
. הסבור שביחס לפשרה זו לא נחלקו תנאי�,  טז כ,לדברי�,  תנז' עמ)ב"תשל(חכמה 
ה ו בניגוד לביצוע שבו המצו,ה בפשרה זו היא על בעלי הדי� ולא על הדייני�והמצו, לדעתו

 .�היא רק על הדייני� ולא על בעלי הדי
131   � לשו� התוספתא פי�עלג� , מכל מקו� .62�47' עמ, )51הערה , ÏÈÚÏ (ראו ליפשי

דומה כי ) "עושות ביניה� פשרה" ו"עושי� ביניה� פשרה"(המתייחסת לצדדי� עצמ� 
עושות המגלגלת את האחריות \ההסכמה אינה טמונה במילה פשרה אלא במילה עושי�

במקרי� אלה יש להסכמה תפקיד חשוב . הסכסו� בדר� של פשרה על בעלי הדי�ליישוב 
  .בה נדו� מידש ,כמו ג� בפשרה הנזכרת בתוספתא סנהדרי�

 בספרי לפרשת בהעלות� "פשרה"מופיעה המילה , א� לא כמונח משפטי, במשמע דומה   132
ני הול� אמר לו א� לאו מה אתה אומר אמר לו הרי: "בקשר ע� פרשת המתאווי� לבשר

ומפייס� אמר לו עד שאתה כא� אני אומר ל� שאי� שומעי� ל� כיו� שהל� משה אצל� 
 יוכל תת א� יכי� תקצר ה� הכה צור ויזובו מי� ונחלי� ישטופו הג� לח�' אמר לה� היד ה

ספרי  ("אמרו פשרה היא זו אי� בו כח לתת אלינו שאלתינו) כ ,עח, ילי�תה(שאר לעמו 
: במקבילה של מדרש זה בספרי זוטא נאמר כ�). 95'  עמ, צה,)בי�מהדורת הורו (במדבר

אמרו פטורת היא שאי� בו כח לתת  ]... [תקצר' כיו� שהל� משה לפייס� אמר לה� היד ד"
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מלבד ההבחנה . � הנזכרי� בסוגיית סנהדריההמקורות שהוזכרו כא� נבדלי� מאל
אי� במקורות ,  לדי�חלופהבי� פשרה שאינה ל לדי� חלופההאמורה בי� פשרה שהיא 

בשונה .  שנתייחד למוסד המשפטי שנדו� בתוספתא סנהדרי�"ביצוע"אלה זכר למונח 
פשרה זו אינה , איסורלמהביצוע שביחס אליו נטושה המחלוקת הקיצונית שבי� מצווה 

ק דווקא "ערכי� המוספי� של שלו� וצדקה נזכרו בדברי ריבה, לבסו�. שנויה במחלוקת
בה� שולא נזכרו בהקשר למקורות האחרי� ,  לדי�חלופה כפשרה שהיא "ביצוע"ביחס ל

  .עסקנו עד כא�

   פשרה וביצוע בתוספתא סנהדרי�  .3

 מקור זה משמר .133"פשורי מפשר – ביצע אמרתו"עמדנו על דברי איכה רבה לעיל 
קשר הבולט לעי� בלשונות המתחלפי� , ר�ש�ע ופ�צ�רשי� באת הקשר שבי� השו

, כאמור, "פשרה" יסודו בלשו� המקרא ואילו "ביצוע". פשרה =  ביצוע:במסכת סנהדרי�
בדר� כלל שמר ונית� ל, כשמעייני� בלשו� התנאי� בסנהדרי�. לקוחה מ� הארמית

. שו� פשרההשתמשו התנאי� בלשו� ביצוע ואילו האמוראי� ה� שעברו להשתמש בל
א בנו "ר. "פשרה" וב"ביצוע"ב, אול� ג� בלשו� התנאי� מצינו שימוש בשני המונחי�

 רב� שמעו� ב� אבל, 134"ביצוע"יהושע ב� קרחה משתמשי� במונח ' י הגלילי ור"של ר
חילופי לשו� . 135"פשרה" במונח משתמשגמליאל המובא בסו� אותו פרק בתוספתא 

ש� שהדי� בשלשה כ� הפשרה בשלשה נגמר וכ": מצינו בתוספתא ג� במשפט אחד
, דברי רבי מאיר, ביצוע בשלשה, לימא כתנאי" : וכ� בבבלי.136"הדי� אי� רשיי לבצוע

 
ילו� מביא את ספרי  .)272 ' עמז"תרע,  מהדורת הורובי�, כא, יא,ספרי זוטא ("את שאלתנו

מילה עברית " שהיא לדעתו "פטורת"זוטא לפרשת בהעלות� שבו מצינו את המילה 
 ילו�(למראית עי�  )'ל'  א– במשמע של הצלה( התנצלות :היינו, "'אמתלא'שמשמעותה 

)ÏÈÚÏ , היא מלשו� חכמי� כגו� " המופיעה בספרי "פשרה" ,לדעת ילו� .)88' עמ, )39הערה
בא לחל� עצמו ולפטור את עצמו ) משה(א  הו: כלומר,)164' עמ ("וכדומה' מפשר קוצי�'

  . ובהערתו ש�266 'עמ ,תוספתא כפשוטה דמיי, או ליברמ�ר; כעי� השתמטות והתחמקות
 .84 ה הער,ÏÈÚÏראו    133
  . א, סנהדרי�,וספתאת   134
 היו שיקולי העריכה שהביאו המעיי� בפרק זה בתוספתא שואל את עצמו מה. ˘Ì ,תוספתא   135

 מספר הדייני� בביצוע נדו� ה בדברהרי העיסוק בשאלש, ג לסו� הפרק"את דברי רשב
ג "למרות קושי זה לא מצאנו בסיס מניח את הדעת לאפשרות שרשב? בתחילת הפרק

 . והתנאי� האחרי� דיברו על מוסדות שוני�
 הוא די� עצמאי ומובאה "י לבצועי רש�נגמר הדי� אי" א� כי נית� לומר ש,˘Ì ,תוספתא   136

כש� שהדי� " והגרסה היא ,התאחדו הלשונותב "ע�א" ע,ו, מעניי� שבבבלי. עצמאית
הבבלי עצמו ודאי לא הבחי� . "בשלשה כ� ביצוע בשלשה נגמר הדי� אי אתה רשאי לבצוע

 הואיל והבבלי סבור.  כא� הוא בגדר תיקו� סגנו�"תיקו�" וייתכ� שה,ביצועלבי� פשרה 
 .נוח יותר לייחס לו לשו� אחודה, שתנא קמא הוא בעל ההלכה בשלמותה
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 לעומת זאת הנוסח במקבילה שבתוספתא הוא .137"פשרה ביחיד: וחכמי� אומרי�
  .138 והמילה פשרה אינה"ביחיד' מאיר וחכמי� או' הביצוע בשלשה דברי ר"

 לדעתו .139במקור� אינ� מוסדות משפטיי� זהי�, ע ופשרהגולק סבור שביצו
ב לא נרחי. הביצוע הוא הפניית המתדייני� להתפשר מחו@ לבית הדי� בפני צד שלישי

ומכא� , "פשרה" במונח "ביצוע"בבלי נתחל� המונח  שנציי� רק, כא� את הדיו� בדבריו
   .140שאמוראי בבל לא הבחינו בי� מונחי� אלו

 –" פשרה"ו" ביצוע "–ת לאפשרות שמדובר בכפל מונחי� הסבר המניח את הדע
 משמעות – חיתו� והפרדה – במשמעות המשותפת לשני מונחי� אלה ,כ� נראה, טמו�

 כ� לת של מלי� אלה מלמדת עכי הנרדפ%סבור   ספרלינג, כ�.141 עמדנו כברעליהש
א  אול� מתו� הקשר הדברי� בתוספת.142שבפשרה משולבת חלוקת הממו� או הרכוש

אנו למדי� כי הביצוע אינו מתמצה בהפרדה בי� בעלי הדי� ובחיתו� הסכסו� כי א� ג� 
 אופיו זה של הביצוע מלמד על אופ� .143בהשכנת שלו� ובהבאת צדקה אל המשפט

  . 144ההפרדה והחיתו� הגלומי� במשמע הלשוני של ביצוע ופשרה

 
  .א"ע, ו, סנהדרי�   137
 ,י פלורנ�"כת(נוסח התוספתא מופיע לעתי� ג� בכתבי יד של הבבלי . ˘Ì ,תוספתא   138

 ,3134 ,ט פיל�" גפ,י"כ ("וחכמי� אומרי� ביצוע ביחיד": וכ� מצינו גרסה נוספת) פירנצה
 ).גניזה פטרבורג

אלא שבית די� , הביצוע לא היה נעשה כפשרה רגילה שבית די� מפשרי� בעצמ�", לדעתו   139
שה� יגמרו את , אנשי� בקיאי� בהויות העול� או מומחי�, היו מוסרי� את הדי� לאחרי�

 .)22 ' עמ,ביצוע, גולק" (הדי� בדר� של פשרה בי� הצדדי�
  ליפשי�דיו� בה ראול ו)86ה הער, ÏÈÚÏ (להצעה מפורטת יותר של גישתו של גולאק   140

)ÏÈÚÏ , 66' עמ, )51הערה. 
� המשמעי� של ילעני; פרדה והימלטותה ,התרה בעניי� ,למאמר זה. 2.סעי� ב ,ÏÈÚÏראו    141

 ' עמ,)12הערה , Sokoloff) ÏÈÚÏל שבר ראו ש במשמע ;419' עמ ,ÏÈÚÏע ראו �צ�השורש ב
, Jastrow) ÏÈÚÏ �ראו ג� הפנייתו ל. י�ר�והפנייתו ש� לארמית לשורש ש, "בצע"ער� , 229

 ."בצע" ער� ,184 ' עמ,)42הערה 
142   Sperling) ÏÈÚÏ , 79 ' עמ,)6הערה. 
 המופיעי�שלו� לשלו� עולה מתו� חילופי הגרסאות שבי� פשרה להזיקה בי� פשרה    143

 ,"ולא חמית תרי� דמיתכתשי� די� ע� די� עד דפשרת ביניהו�" אחת הלפי גרס. בויקרא רבה
ולא " : המקובלתהובגרס)  קעח'עמ, )43הערה , ÏÈÚÏ (מהדורת מרגליות(ג , ט ,ויקרא רבה

'  קטלוג נויבואר מס,י אוכספורד" בכת.32'  מס,י הוואתיק�" כת,"יהבית שלמא ביניהו�
עד  "– 149'  מס,י פאריז"כת; "עד דפרשית "– 2335' מס, ˘Ì; "עד דפשרית "– 147

קשה לדעת א� חילופי הגרסאות קדומי� או . "עד דפטרית "–ילקוט המכירי ; "דפרשת
שוקעת בה� פרשנות מאוחרת המזהה את הפשרה ע� השלו� בעקבות דברי שמא מ
 .התנאי�

עדיי� נותרת . "ביצוע"מאוחר למונח בסוגיית סנהדרי�  "פשרה" שהמונח לדעתי יש לשער   144
בה� מתחלפי� ביצוע ופשרה באותו משפט שבעינה התמיהה כיצד להבי� את המקומות 

 וייתכ� שהפתרו� לכ� ,לתפר שבי� שתי תקופותייתכ� שנוסחי� אלה ה� בגדר עדות . עצמו
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 מקורות מצד אחד בפנינו מקב@ מקורות וביניה�. נסכ� את שראינו עד עתה
 ופשרה זו אינה שנויה ,"ביצוע"משמש בלא המונח " פשרה"בה� המונח ש, מוקדמי�
�עלאחר במקורות אלה הפשרה מיישבת את הסכסו� במקו� שבו אי� פתרו� . במחלוקת

 כדר� –" פשרה" ו"ביצוע "–בסנהדרי� משמשי� שני המונחי� , אחרמצד .  הדי�פי
ק "תה המחלוקת בי� ריבי לפשרה זו נטושה היביחס.  לדי�חלופיליישוב סכסו� באופ� 

ולמעשה ממנו , "ביצוע"בי� ל "פשרה"נוכחנו לדעת כי התלמוד הבבלי זיהה בי� . א"רל
  . באופ� כמעט בלעדי"פשרה"והלאה נעשה שימוש בש� 

נראה כי ?  בבסיס�השונות , המכנה המשות� לשני סוגי הפשרות הללואפואמהו 
ה� כשהפשרה באה , ראשית. הדומה בשתי הפשרותהאופי של יישוב הסכסו� הוא 

תוצאת הפשרה תגרור בדר� כלל , אי� די� אחרכש מהווה מוצא כשהיאכתחלי� לדי� וה� 
 "ביצוע"תכונה זו משתקפת במשמע הלשוני של . חיתו� הממו� וחלוקתו בדר� ממוצעת

.  כחיתו� והפרדה וכהמסה והפשרה"פשרה"וכ� במשמעי� הלשוניי� העיקריי� של 
 כללי� משפטיי� פי�על נעשית לאבשני המקרי� חלוקת הממו� בי� בעלי הדי� , שנית

א� משו� שאי� כלל משפטי המורה כיצד יש להכריע בסכסו� וא� , אלא בסטייה מה�
נראה כי יש .  כללי המשפטפי�עלמשו� שהצדדי� בחרו ליישב את הסכסו� שלא 

 מ� המשמעי� של "פשרה"משפטי במאפייני� אלה כדי להסביר כיצד התפתח המונח ה
הדי� . "די�"מאפייני� אלה א� מבדילי� את הפשרה מ� המונח המשפטי . ר�ש�השורש פ

 פי�על והכרעה זו בי� הנצי� נעשית ,מתאפיי� בקיומה של הכרעה עקרונית לכא� או לכא�
פעמי� רבות תוצאת הדי� מותירה את כל הממו� השנוי במחלוקת . כללי חוק ומשפט

 בהתרה והפרדה בי� בעלי הדי� גדול מכוחו של ,כוחה של הפשרה בניתוק. ד אחדבידי צ
 "פשרה"המונח .  שהכרעתו עלולה להותיר את בעלי הדי� בחיכו� ובסכסו�,הדי�

 א� כחיתו� של הממו� הנתו� במחלוקת וא� כהפרדה שהיא –מתאפיי� בהפרדה וחיתו� 
  .קרונות וכללי� של הדי� עפי�עלא� לא , תוצאה של השלמה בי� הנצי� עצמ�

. בי� סוגיית הביצועלל "ציע השערה המבוססת על ההבחנה שבי� הפשרה בלשו� חזא
קד� , ל" כפי שהוא בכלל לשו� חז"פשרה"א� נקבל את ההנחה שהשימוש במונח 

.  במקור� זה מזהו נבדל"ביצוע" ו"פשרה"הרי שהמונחי� , לשימושו בסוגיית סנהדרי�
מוצא יחיד מסכסו� שאינו לא כחלופה לדי� אלא כ� הסכסו� הפשרה אפיינה את פתרו

 הביצוע שנוי במחלוקת ;מוסד משפטי זה אינו שנוי במחלוקתו, אחרתבדר� פתיר 
ייתכ� .  לדי� ותלוי בהסכמת הצדדי�חלופהציע הוא מוסד המו התנאי� מ� הדור הרביעי

 
 אול� ראינו לעיל דעות ראשוני� שנקטו. הוא בעדי הנוסח שאינ� מערבי� בי� המונחי�

 – מפירוש� של אלה עולה כי בסל המונחי� של התנאי� היו שני המונחי�. עמדה שונה
פשרה  הבחירה להשתמש בזה או בזה נבעה מ� היחס של הדובר ל".פשרה" ו"ביצוע"

 . 408 ' עמ,ÏÈÚÏד "ש והראב"ראו דעת הרא .הומרצונו להדגיש אפיוני� שוני� של
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 והמשכו בלשו�  שראשיתו בלשו� התנאי�,"פשרה" למונח "ביצוע"שהמעבר מ� המונח 
שיתו� . הוה על פני זו האוסרתוצחו� הדעה הרואה בפשרה מצימשק� את נ, אמוראי�

, יתה במחלוקתי הפשרה שהיא חלק מ� הדי� ומעול� לא ה– הש� של שתי הפשרות
 מעמיד את זו האחרונה במעמד הלכתי שווה ע� אחותה –  לדי�חלופההפשרה שהיא ו

יה השלילית שנית� היה לייחס לבוצע ולמבר� הבכירה ומסיר ממנה א� את הקונוטצ
  .אותו

  סיכו�. ד

  :ליפשי@ לפתוח ב� את סיכומנוברכיהו נאי� ה� דבריו של 

וש� זה התאי� למהותו של , לכל מוסד משפטי יש ש� שנתנו לו יוצריו"
והצורה , ג� א� המהות השתנתה ע� הזמ�. המוסד המשפטי ולתכונותיו

א� רצונ� לדעת כיצד , על כ�.  כל שינוינותר הש� במקומו ללא, נתעברה
  .145"ל� אל שמו�הוב� המוסד המשפטי בתחילת דרכו ל�

  מקרא מצוי השורש ב. "פשרה"ביקשנו לבחו� את השורשי� הלשוניי� של המונח 
  העקבות הנוספי� של השורש .  פתרו�–ר �ת�במשמע של פ, ר א� ורק פע� אחת�ש�פ
 שומרוניתל ,ישראלית� יהודית אר@ל הארמיתלדיאלקטי� ש, ר הובילונו לאכדית�ש�פ

ללשו� כ� ו, ת במזרח בבליליהודיתית ועמנדל, סוריתול, ישראלית במערב�ולנוצרית אר@
המשמעי� השוני� חוקרי הלשו� אינ� תמימי דעי� באשר לקשר אטימולוגי בי� . ל"חז

ע על  שמבחינה סמנטית קשה להצבינובע מכ�נראה שהקושי להכריע בדבר . ר�ש�של פ
מבחינה אטימולוגית לא נמצאו צורות שונות המצדיקות ו ,קשר בי� המשמעי�

  .146הבחנה
הסקירה הלשונית שערכנו מצביעה על מגוו� משמעי� לשורש  ,בסיכומ� של דברי�

, "פשרה"הואיל וחוקרי הלשו� תמימי דעי� בכ� שהמונח . ר בשפות השמיות�ש�פ
נחנו שסקירת משמעי� אלה עשויה ה, ר�ש�מקורו בשורש הארמי פ, כמונח משפטי
ר קשור למשפט אבל הוא זהה �ש�שבה השורש פ, מלבד בשומרונית. ולתרו� להבנת

 
145   � .)2הערה , ÏÈÚÏ (ליפשי
 שהוא ל ע� פשר דבר"אי� לייחד את השורש הנ" :299 'עמ, )63הערה , ÏÈÚÏ (מורשת   146

� ע� ורי מציג משמע זה בצ,152 ' עמ,)42הערה , Levy) ÏÈÚÏ; "הצורה הארמית של פתר
 ראה ספרלינג;  הדבר טעו� הכרעהSokoloff במילוני� של .המשמעי� האחרי� כפוליסמיה

 .48 הערה ,ÏÈÚÏ ראו ;קשר סמנטי בי� המשמעי�
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המשמש במשמעות המשפטית של ר בארמית כפועל �ש�לא מצאנו את השורש פ, לדי�
 לפיכ� אנו משערי� שהמונח הוא התפתחות המבוססת על משמעי� קודמי� ".פשרה"

  .147ר�ש�של השורש פ
ר בשפות השמיות ובלשו� �ש� של השורש פהעיקרימלמדי� שהמשמע נו יממצא

י וה� במובני� ז הפרדה והימלטות ה� במוב� הפי,חכמי� הוא המשמע של התרה
א� נכונה . ש�ר�ר ופ�ט� פ,ר�ש�והוא מאושש ג� בחילופי הנוסח שבי� פ, מופשטי� יותר

הרי , ר�ש�ש פ קשור ע� משמע זה של השור"פשרה"השערתנו שהמונח המשפטי 
 מציינת את כוחה של הפשרה בהפרדה ובניתוק "פשרה"המשמעות הראשונית של 

 או בהפרדה וחלוקה של הממו� הנתו� ,הצדדי� האחוזי� זה בזה בסב� המחלוקת
 והמשמע של 148עליה� עמדנו ה� המשמע של המסהש משמעי� נוספי� .במחלוקת

מ� המשמעי� של השורש , לדעתנו, משמעות הפשרה כהסכמה אינה עולה .149תשלו�
   .150 ולפיכ� אינה נראית לנו המשמעות היסודית של המונח,ר�ש�פ

 נית� לראות את ,ר�ש�ל פקריי� שילפיכ� כמסקנה הנובעת מאחד המשמעי� הע
 א� כהתרה מסב� המחלוקת או – סכסו� משפטיל סוג של פתרו� מצביעה עלהפשרה כ

א� כמשקפת את  ותוצאה פושרתכא� , הפרדה וחלוקה של הממו� נשוא המחלוקתכ
  .פשר הדבר

 "פשרה"בה� מצאנו את המילה ש הוקדש לעיו� במקורות המחקרחלקו השני של 
ַ ל הבח "בעיוננו בלשו� חז. באופ� מפורש     Nזו שבסוגיית – ו בי� שני סוגי� של פשרה 

 נדמה כי המכנה המשות� לשני סוגי פשרות אלה .151ל"סנהדרי� וזו שבשאר לשו� חז
 "פשרה"הדבר משתק� מ� המשמע הלשוני העיקרי של . יו של יישוב הסכסו�הוא אופ

ה� כשהפשרה באה כתחלי� . כיישוב הסכסו� באמצעות חיתו� והפרדה בדר� מסוימת
, הדי� אינו מציע פתרו�בו שדי� וה� כשהפשרה מהווה מוצא יחיד במקו� פתרו� שבל

� וחלוקתו או לתוצאה  לחיתו� הממו, להפרדה בי� הנצי�הפשרה תביא בדר� כלל
אלא המקובלי�  הכללי� המשפטיי� פי�עלפעולה זו לא תיעשה ,  על כ�נוס�. פושרת

" פשרה"מאפייני� אלה כדי להסביר כיצד התפתח המונח המשפטי ביש . בסטייה מה�
למרות שג� . המחקרשל עליה� עמדנו בחלקו הראשו� שר �ש�משמעי� של השורש פהמ

 
 .77 ' עמ,)6הערה , Sperling) ÏÈÚÏחריג לאמור כא� ראו אצל    147
 .למאמר זה. 3.סעי� ב ,ÏÈÚÏראו    148
 .למאמר זה. 4.סעי� ב ,ÏÈÚÏראו    149
  .131 הטקס הסמו� להערה זה וכ�למאמר . 5.סעי� ב ,ÏÈÚÏראו    150
  .למאמר זה. 3.סעי� ג ,ÏÈÚÏראו    151
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 המשמע –  מפריד ומנתק בי� הצדדי�–  פועל פעולה דומה,הדי��באמצעות פסק, הדי�
   .152 מייחד את הפשרה על פני הדי�"פשרה"הלשוני של 

די� וה� כמציינת מוסד ה תקי משמשת ה� כאפיו� של פס"פשרה"לה המי, כאמור
 נתייחד "פשרה" שהמונח המשפטי פי ממצאינו יש להניח�על .153 ומקביל לדי�חלופי

כללי� באמצעות פרדה בי� בעלי הדי� אינה מתאפשרת בה� ההשבמקורו למקרי� 
, בו דנה סוגיית סנהדרי�ש,  לדי�חלופיר שהמוסד הר מתב על כ�נוס�.  של הדי�ועקרונות

 ורק בתקופה מאוחרת יותר שימש המונח "ביצוע"צוי� במקורו באמצעות המונח 
 הפשרותששיתו� הש� של שתי  אני משער . בשיתו� הש� לשני סוגי הפשרות"פשרה"
מעמיד את זו  –  לדי�חלופה שהיא וזו,  במחלוקתואינה שנויהזו שהיא חלק מ� הדי�  –

הוא מסיר ממנה א� את הקונוטציה . האחרונה במעמד הלכתי שווה ע� אחותה הבכירה
ה וצחו� הדעה הרואה בפשרה מצוי ומשק� את נ, לבוצע ולמבר� אותושייחסוהשלילית 

מה התפתח מתו� המוב� הרווח של פשרה כהסכ, עתנוהצ פי�על. על פני זו האוסרתה
  .ר�ש� ולא מ� השורש המקורי פת סנהדרי�המוסד המשפטי של פשר

 מצייני� פעולות שתכלית� התקרבות , שפעלי� המבטאי� הפרדהדבר פלא הוא
כ� ביחס לפשרה וכ� ג� ביחס לכריתת הברית שהיא פעולה של חיתו� שמטרתה . ופיוס

אלא תובנה , ציע כא� אינו בגדר הצעה לשוניתהפשר שא. �154להביא להסכמה ולשלו
של הפשרה כפי הייחודי המבקשת לית� משמעות המאחדת את השורש הלשוני ע� כוחה 

  . מ� המקורותעולה הוא ש
 :התקרבות ופיוס, טיב� האנושי של קשרבדבר ייתכ� שחבויה כא� הבנה נסתרת 

הוא זה המאפשר , בולותיו של כל צדהמגדיר וקובע את ג, דווקא החיתו� בי� הצדדי�
תוצאת . בות לתוצאה של זוכה ומפסידהדי� מביא פעמי� ר. לה� לחיות בשלו� זה ע� זה

 של דבר הצד המפסיד עלול לחוש שחלק לאמתוא� ,  מכריעה את חילוקי הדעותהדי�
 במוב� זה הסכסו� לא בא .155 מוחזק בידי הצד השני, ולפעמי� א� מעצמיותו,מממונו

 
  .51�53טקסט הסמו� להערות , ÏÈÚÏראו    152
  .417�422'  עמ,ÏÈÚÏכפי שהראינו    153
ליפשי� . 12�11 ' עמ,)80הערה , ÏÈÚÏ (שי�ליפ ראו .לתופעה זו התייחס ליפשי� בהרחבה   154

ההבדל אינו בתפיסתה של הברית בעיני דוברי השפות ": הציע להסביר את התופעה כ�
אלא בצור� להגדיר את ) להבדיל מהפניקי� המדברי� על קשירת ברית(המערביות  השמיות

ממי שאינ� ,  ציו� התנתקות� מ� האחרי�התקשרות� של הבאי� בברית זה ע� זה על ידי
לצרכי (וה� יוצרי� יחידה הנבדלת , כ� נמצאי� בעלי הברית מאוחדי� ממילא. בעלי ברית

 ."מאלה שמה� נכרתו ונבדלו) הברית
לא לחינ� הוצע במסגרת תאוריה של דיני הקניי� לראות את קניינו של אד� כהרחבה של    155

רות הבעלות קני� ועבי"טדסקי ' ראו ג. נו לזכותו על גופואישיותו ולדמות את זכותו על קניי
 .296, 281 )ט"תשמ( לח ‰ËÈÏ˜¯Ù "על השתל המופק מ� החי
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הפתרו� של פשרה מנסה ליצור הפרדה המאפשרת לכל צד להתגדר במנת .  סיו�לכדי
 –הדי� אינו מתייחס לסכסו� בי� הצדדי� אלא לזכויות ולחובות . חלקו ולהיפרד מחברו

 אנשי� מסוכסכי� ה� –הפשרה מתייחסת לסכסו� כמשמעו  לעומתו .למצב המשפטי
  .� ולהתיר� ומבקשת לפשר– 156סבוכי� ודבוקי� זה בזה

  

 
 :4055 ,)ח" תש,כר� ח (Á‰Â ‰�˘È‰ ˙È¯·Ú‰ ÔÂ˘Ï‰ ÔÂÏÓ„˘‰ ב� יהודה 'ראו למשל א   156

  .כו�יח, ערבוב,  הסתבכות– סכסו�


