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תיווךדירה לקונה ופסקדמים
והקדימו אחר וקנהכדי למוכרו לקונה
א .שכרו של המתווך הראשון

בארחות המשפטיםח"א כללהאות טהביאשו"ת שו"מ מהר"גח"גסי'ז בדבר
אחד שפסק לסרסר שכרקצוב אםיקנהלוביתפלוני ,ונתקלקל המקהכי לאהיהבדעתו
לקנותכעת,ע"כ הלך הסרסור לסרסרהביתלאישאחר ,ואחרזמךסיבב הדבר שהראשוך
קנההביתבלי הסרסור ,ועתה בא הסרסור לתבוע שכרושהבטיחלו הדבר,ישלועכ"פ
דמימתחיל .ושובכתב :הן אמת שהקונהנהנהע"י הסרסור הזה אבל הסרסרות הראשון
בטל ,ומה שקנהמהשניזה לאהפסיד הסרסור הראשון כלום ולאעביר כלום רק הנאה
שמגיע לתקונהע"ישהיה בראשונה המתחיל ,וזה נהנה וזה לא חסר לאשייך שכר ,וכל
שלא גמר הדברולא עמלביךזה הקונהלביןזה המוכראיךמגיעלושכר.וצייןלעייןבנו"ב
חנינא חו"מסי'לו דבמקחאיןנפ"מ רקבגוףהקניה לאגוף המוכר והקונה.וגוייסוז"ל:
ובכלזהנלענ"דאיןלועליוכלום.ע"כ.
וכתב בארחות המשפטים שם :ולענ"ד ,ראם נראה לבי"ד דהראשון עשה קצת
פעולהלהמציאהענין ,אף שנשתקע ,בפרט בעת שהבטיחלו אמר אםיקנהלוביתפלוני
והרי נקנה לו ,וכ"ש אם הסרסרעני ,דהרבה פוסקים סברו בכה"ג לשלם ,ואףשיכול
הבעה"ב לזמרקיםלי ,אולםבעניהוי ספק נדרוכיוןשיששיטות דבכה"גמגיע לו כמו
מתחיל ,וכאשרכןגם דעת השו"מבתחילה ,נראהדמגיעלודמימתחיל .ושו"רשכן דעת
שו"ת מאמרמרדכימיי כא שאם נראה שעשה פעולהמגיע לו הלקשישיתכדיןמאהיל
מצד אחד .ע"כ.

ב .קונה שעמד לגמורעיסקאובא אחר וקנאה

בגמ'ב"ב נדב :אמר רביהודה אמר שמואלנכסי עובדכוכביםהריהן כמדבר
כל המחזיק בהן זכה בהךוכו'.ופי' רשב"ם שאם קדםישראל אחרוהחזיק בם קנהוכו'.
ומיהו נראהבעיני דהאישני רשע מיקרי דכיוך דיהב לוקח ראשוןזוזי לא גרעמעני
המהפך בחררה ובא אחר ונטלה דמיקרי רשע .וצו כתב הרמ"א בשו"עסי' קצרסעי' ב
דהשנימיקרי רשע .וכתב הב"יסי' רלז דאיךוזילוען אם האחר קנה כמו שפסק דמים
1

הראשוך 114אפילוהוסיףבדמים נקרא רשע.ועי'דבריגאונים כלל כז אותג בשם שו"ת
רמ"ץ דה"ה אם שלחשליח לקנות ובא אחרונטלו נקרארשע.

ובדיןעני המהפך בחררה נחלקורש"יותוס'בקדושין נט א אם דוקא כשמחזר
אחריה לקנותהאוגם כשמחזרלזכותבהמן ההפקר .לדעתרש"י נקרא רשעגס אםהיפך
לזכות בהמן ההפקר ,ולדעתתוס'דאינו אלא כשרוצה לקנות דבר אחדותבירומקדים
וקונה.עיי"ש .והרמב"ןב"ב 3דב סברכרש"י .והובאושתי הדעותבשו"עסי' רלזסעי'א.
וכתב הסמ"ע ס"קב בדעתרשיידכיוו רזה כבר באליקחנו ולקבלוח"זהשני כנוטל במה
שכברזכהבו הראשון .ובפת"ש שם ס"ק בהביא בשםמהרי"טבחידושיועלהרי"ף שנקרא
רשעכמויורדלאומנותתבירושבגמ'סנהדרין פא א למדומן הפסוק ואת אשת רעהו לא
טמא ,שלאירד לאומנותחבירו ,וכתיבבתריה צדקת הצדיקעליותהיה ורשעת הרשע
עליותהיה ,אלמא רשעמקרי בחראמהנך.

וכתבבהגמ"יחובלומזיקפ"האותא :נקרארשע,שישלחזן הכנסתלהכריזעליו
בביהכנ"סברבים.וכןהיה מורהובאמורירבינומאיר.ע"כ .וכתבהנמו"יב"ב(דףכסע"א
מדפיהרי"ף) וז"ל :והעלו האחרונים דבמקום שנקרא רשע affnאיןמחייבין אותובי"ד
להחזירוכו' ,שלאכדברי ר"ת שפירששמחייבין .וכ"כ הריטב"אקדושין נט אוחי' הר"ן
ב"בנד בומהרי"ק סו"ס קלב ושו"ת מהרש"לסי'לו.
וכברהאריכו הפוסקיםבענין הסגתגבול במקח וממכר,עי' חו"מס' רלז ונחלת
שבעהסי' סהושו"ת מהרש"לסי'לווביתאפריםחו"מסי'כוואילךונטעשעשועיםסי'לו
ואילךושרידי אש ח"א שו"ת חו"מסי' קלז ועוד .והכלל העולה מדבריהם-כפי שסיכם
בשרידי אש שם -דבכל מקוםשישפיסוקדמים ,אףשאינוקניןגמור ,מ"ממיקרי השגת
גבול מאחר שהלוקח סמך דעתו ,ובמקום שיש סמיכות דעת אסור לשני ,מטעםעני
המהפך בחררה.
ג .מתווך שעמד לגמורעיסקאובא אחר ונטלה ממנו
בגמ'ב"ב כאב:מרחיקים מצודת הדגמן הדג כמלואריצתהדג.ופירשובתוס'
גיטין סב רא"ל קא פסקתלחיותי .וכתבהמאיריב"ב שםשכעיןגזלהוא.

לסיכום

א .למתווך הראשוןמגיעשישית מצד אחד,כדיןמתחיל ,וכמושהכריעבארחות
המשפטים בשם מאמרמרדכי.
ב .השני שקנה נקרא רשע ,ויש להכריז עליו בביהכנ"ס שהוא רשע ,אךאין
מחייבים אותולהחזיר מה שקנה.

