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 זצ"ל לוין יצחק ברוך רבי הגאון ממו"ר דיןפסקי
 חיים" 'שקור  ור"מוב

 בירושלים לממוטת הדין בית וראשמייסד

בנידון
 בעתון מודעה עליה פרסם שהמוכר לאחר לאחותו דירהתיווך

הנדון

 ע"י לשמעון נודע הענין למתווך. זו דירה מסר ולא דירה, מכירת ע"ד בעתון פרסםראובן
 אליו בא זמן ואחר זה. במקום בדירה מעונינת אחותו כי הפרטים, לדעת לראובן ובאשכנים
 95.0008 לו שיהיו רוצה שהוא שידע ראובן לו ואמר גמר, לידי הענין את להביא ע"מ הכלהאחי

 יותר מחיר רוצה תיווך דמי ירצו ואם תיווך, דמי ובלי רכו' ארנונה לא הוצאות, שום בלינקי
 ביניהם. סוכם וכך ההוצאות. ערך לפיגבוה

 להלכההמקורות

 ד: סעי' סוף כרמס רפד סי' חות כטו"ע ופסק פועל, מדין סו6 סל6 תיווך דמי טל סחיוכ נטםתגס
 6ל6 5יויתיך ול6 מוביל עמדי עטית כחינם לומר יוכל % טוכס 6ו פעולת תכירו טס טעוסס 6וס כלוכן
 ע"כ. טירות. יייני טני פ' ר"ן סכרו. לו ליתןקריך

 דוס שחר, על חיוב טוס 6ין 6חר, כמנס דממיל5 %6 תועל לטונת כעס סי6 ספע1לס ד6סונרקם

 מתחתון מן לסו5י6 לח"כ וכ6 מעליון תפר ככר כ6ס כד פי' מ"ת וכנוכ"י פטום. תפר bS וזפנסני
 רוס סעליון חפר טככר עתם 6ך לזרוע, דרכו סיס טל6 טדס לתחתון סי' 06 חפר, טככר מס לוהיסייע
 זס וסרי סעליון, שפר למס לסייע 5ריך מתחתון 6ין ויזרענס, לטתו גס מנסר טיגיע יותר למפורסו6
 טלו. טדס ט"י יתירא סו65ס % נגרס ול6 חטר ל6 וזסנסנס

 דירס לקנות סלך ט6ס וכטס מותו, כטכיל תירס כקנית מעונין סי' טמעון סל6 דירן כנידון נר6סלכן
 כטסתענין ס"ס חסר, ל6 וזס נסנס זס דסל6 תיווך, דמי מסמוכר לתילוע יכול טילינו סו6 שוטלע5מו
 וזס נסנס זס 6כל זו מפעולם נסנס טסמוכר סגס ממוכר לטוכת פעולת טעטס נקרץ זס 6ין למותו,כמכיל
 ומכם"כ תיוכ, סוס סתמתון על 6ין לתתתון טוכס מזפ ויו65 ל5רכו סעליון כחפר כמו פטור, חסרל6



 ירושלים - דיןפסקיקלו

 ממי%. סנהנס כמס חיוב "1ס עלו 6ין ודקי סמתווכיס, רוקה טסינו דמוכח h)~nlb מים דירןכנידון
 ג. ס"ק רסד סי' כפ"ת ועי' טלה, סי' נט"ךועי'

 דמי לתכוע יכול דנם לעלמו, פעולס לעוטס ולתותו במכיל פעולם נעוטס דמי דל6 לעיין ים לכתי5כל
 וכחינם 5יויתיך ל6 לטעון יכולה וג'ינס לו לטלס מריכה ניחותו כמכיל פעולס כעומס דגם מ6תותו,תיווך
 נפטר. ל6 סטני 6כל ומומן מוותר סו6 וליוחד טניס כטכיל פעולה דעטס כיון לפי"ז וקמר עמדי.עמית
 עמו כסעטס דמתחילס סתם כחרס לקבל ט5ריך דנ6מר סכר ערך ח"ג חו"מ %ברסס זכור בספרועי'
 גס 51"ע ממס מי' וחו"מ רנג סי' 5סע"ז ומהרטד"ס וכו' מסרי"ק טסכי6 דומיך טכר ליטול דעת עלסי'

 עכ"ד. כ"י.כתטו'

 זס דסמעון נרסס ממל, טל6חותו 6ל6 ולחותו, בטכיל גס דטכר 6דעת6 דירד בירור לנו יסי' 06 6ףוסנה
 חו"מ יעקכ טכ כמ"ת ועי' סמוכי, פל מסרסרות מסכר מטית %6 * וקין 6הד מ5ו מתחיל 6ל6 סוי%
 סדכריס ועתירת סטתד*תו מבלעדי 6מר סלקה * סיודם 16 כעריס הסרסור יפרר 06 דוקק יגסי'
 ס*קח טל הטרטרות מסכר מסית חלק * ים fh הכית, בעד כזה סך ונותן *קם סי' ל6 סמקםכענין
 יכול מדיין עיני רקות לפי מיותר ולכל כלוס עליו * 6ין כעריס יכרר לOh1 6 5חד, מ5ד סמתחילכדין
 עכת"ד. מחס. חרס עליולמטיל

 פטור. %ו"ע וכזה קנ6 מי' מ"כ מהריען כתטו' ופסק סרסרות, טכר לו יפלס טל6כפירוט * כקומר סוי סרסרות סכר לסלם רומס ממוכר ט6ין ו6ומדנ6 סוכחס לנו דים דירן כנידון עודונר6ס

 ומפורמם סו6 דמוכח 6ומדנ6 דירה, מכירת ע"ד למתווך מוסר וקינו כעתון מודעה סמפרמס מיוכק5רה.
 06 וכד', מטכסיס %6 סעתון ע"י ס% נגודע למי כטנודע ו6ף תיווך, דמי לסלם כמו"ל יונס ם6יכולכל
 6ת להיינ טעס טוס 6ין עבורו, פעולס מיעטס לו 5וס ול6 ממגו כקם ול6 סדיהם ע"ד למתענין 6הדכ6

 תיווך דמי ר5ס מלחותו טגס כירור לנו וקין לחותו כבכיל סכ6 דידן כנידון ומכט"כ תיווך, כדמיסמוכר
 כלל. תיווך דמי לחייג 6ין לס, טמהל%5




