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 זצ"ל לוין יצחק ברוך רבי הגאון ממו"ר דיןפסקי
 חיים" "צק~ר ור"תרב

 בירושלים לממוטת הדין ביש וראשמייסד

בנידון
 רירה מתווךשכר

הדיון

 טוען הדירה קונה וחצי. אחוז בסך תיווך דמי על והחתימו דירה לקונה הציע "ישרצו"המחוור
 הדירה שאת הבן לו ואמר לו, שהציעו הדירה ע"ד לבנו סיפר הביתה כשבא א' טענות:כמה
 וחצי, אחוז של גובה על חתם לא הקונה ב' בעיני. חן מוצאת היא ואין ראיתי, כברהזאת

 אחרי המתווך הוסיף וחצי אחוז של התיווך ודמי מחק, וזה אחוז שני שם כתוב היהואדרבא
חתימתו.

 להלכההמקורות

 סיס כממתווך למוריס וכריס כמס 6תוזיס, מני סו6 5ד מכל תיווך ממי ממדינם ממסג 6ףמנס
 6ל6 סיס ל6 ממתווך מ"מ סכן, מרי 6ת נקבל ל6 06 6ף דירן כנידון וס5מ$עי. ומטמרממתחיל
 דכרי עפ"י יג סי' חו"מ יעקב טכ כטו"ת ועי' כלים. bSb % מגיע 6ין סמנסנ לפי 6מר וממניעממתחיל
 ססרמור יברר 06 6מנס סם"י דכתכ ו, סעי' קפת מי' כחו"מ כקורס דכריו סוכלו קם כ% סרקםתמו'
 סך ונותן לוקח סי' ל6 סמקם כענין סדכריס ועתירת ספתדלותו מבלעדי 6מר ס%קח % מיודם 16כעדים
 יכרר ל6 ו6ס 6חד, מקד סמתתיל כדין ס%קח טל ממרמרות ממכר מסית חלק לו ים 6ז פכית, כעדכזפ

 כלוס. עליו % 6יןכעריס

 לבין סידוכיס כין מס כממלק ומס לו מי' תניניו סנוכ"י דכרי כסכיך כמס ג ס"ק קפס מי' כפתועי'
 כטכיל ולהעמיס סכים ערך סך מלכד פרטים פרכס כו ים טית קניית גס דכזמנינו ונר6ס כיח.קניית
 סס$יע מס %6 ספרטיס ככל סמרסור מסוום ט% זמן וכל ממקח, ונתכטל סחכילס מתפרדת קטןיכר

 "סכיך כמס ועיים מתחיל. 6ל6 קינו מכקם, "סו6 מטכוס 6ת לקוס % ם6מר 6ף % סו6 מקוסומרקס
 לזפ מתעורר 6מר סמתחיל זס טסי' טילו* %מר מטפסר כסופן מתחיל דין % ים דגימתי יעקכ סטםכסס
 06 מחל"כ ממנהג, כפי למחתיל ליחן מחוייכ ופי אמרים, ע"י זס דכר לסיע מדעת על עו% סי'ל6



קכטממונות

 טסס כגון לבי"ד גס וניכר סר6טוניס, טסס דעתס לפי וסוכרים טידוך לקותו מע5מס נתעוררוסגומריס
 %51לי ידו על מרו5ה קינו הכע"ד סו5יל כוס טוכס פעולם טוס עכס ל6 ממתחיל 5"כ רחוק,ממקום
 6"כ מסמתתיל, דכר סוס יודעיס ול6 מסלמס ב6ו ס6תריס וסטדכניס סדכר נטתקע סיס ס6מריסטכסו
 עכ"ל. וכו'. דכר לו ליחן טכס טוס6ין

 לו 5ין מתגלם, סי' bS וכלטוו לקונס מכית 6ת סגילס טסמתווך יתברר 6ס תפילו דירן כנידון נרכסלכן
 טסטתווס מורס וממתווך וסיות סמנסג, לפי 5חד מ5ד 5חוזיס סני מסוף כתיווך מדמי מלים hShלמתווך
 כמס לומר ופין וחפי. מפחוז טליט לו יט מתחיל, רק ט6יננו וכיון תיווך, דמי וחלי פחוז על רק הקונסעם

 טמענו. ל6 5הד מ5ד 6חוזיס וח5י 6רבעס טל כזס מנהג 6"כ מתמיל, כתור סו6 ותלי לפחוזטסטתווס

 סקונס כן טטוען כמו סדירס, 6ת לקונס מתגלס סיס ל6 ממתווך הכלעדי יתכרר לפ 06 ס6מור מן6בל
 כח טוס לי 5ין ממתווך, לו טס5יע סדירס ע"ד טמיפר כעת לקציו 5מר וכן סז6ת, מסדירת ידעטסו6
 מתמיל. כתור 5פי% תיווך דמי לטלס סקונס 6תלחייב




