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 זצ"ל לוין יצחק ברוך רבי הגאון ממו"ר דיןפסקי
 חיים" 'ופקור 1ר)צגוב

 בירושלים לממותת הדין  בית ולאשמייסד

בנידון
 ישיר באופן המתווך ע"י לו הוצעה שלא דירהקנה

 המתווך של שכרומהו
 התביעה בעת או העיסקה ביצוע בעת הוא למתווך החובוהאם

הנידון

 שהתבצעה עיסקה על תיווך דמי לו מגיעים דין עפ"י אם לברר כדי בעה"ב עם לדין שירדמחוור

  של אחיו עבור אלא לקונה לא וגם למוכר לא העיסקה את תיווך לא שהמתווך כיון שנתיים,לפני
 דולרים. לפי לו לשלם ותובע השקל, ערך ירד העיסקה ומאז 172.0008 היה העיסקה שוויהקונה.

 לכלכההמקורות

 מכל פחוז סני סמתווך מקבל וכמכר טסמנסג 6ף למוכר ול6 לקונס סעימקס 6ת מקיע ממתווך סיס%
 b~h % 6ין  למוכר, ו% ככת  סלונה  סייגו 6חו %ד רק סיע 06 5כל ס5דדיס, לטני סיע 06 כמד"ק15,
 ומקונס ככמ, סקונס טל bnbS 6ל6 סיע % לקונס גס דנן וכמקרס מקונס. מ5ד 6חד למוז סיינוסת5י
 6ל6 למעטס סקונס עם כלל דכר ל6 וממתווך וכר, טוס י65 סל6 ככת סקונס טל לחיו סי' טסו6למעטם
 וסמתווך לזיתיו סיוען טסים ע"י סז6ת מסדירם ידע למעמס טסקונס מענינים נתנלג6 ככת סקונסע"י
 כעריס מסרסור יברר 06 המנס יג סי' מפו"מ יעקב טכ כטו"ת עי' למעטס. סקונס עס פעם 6ף דכרל6
 כזפ מך ונותן לוקח סי' % ממקח כענין מדוריס ועתירת סטתדלותו מבלעדי 6טר מלוקח לו טיודס6ו
 יכרר % ו6ס 6חד, מ5ז ממתחיל כדין מלוקח טל מסרסרות מככר סטית חלק % ים 6ז פכית,כעד
 עכת"ד. סתם, חרס עליו %טיל יכול מויין עיני רקות לפי מיותר ולכל כרס עליו 6 6יןכעריס
 טל hnb5 גילתם ט6טתו כמס 6חד מ5ד מתחיל %6 סמתווך סיס ל6 מדעות ולכל כיון וידן כנידוןלכן

 מ5ד סמתחיל כוין סלוקם טל ססרסרות מטכר n~ac 6ל6 למתווך לו 6ין סז6ת, מסדירם ככמסקונס
 מסדירס לקונס נווט סוף טמוף כיון 2408, סו6 סכרו 72.0008 כסך סיתס טסעיםקס זס וכנידון6חד,
 טסו6 גרס סמקח כענין סדכריס ועמירת סמתווך סטמו%מ טל6 כרור טוס מגס סוס, סמתווך ע"יסז6ת



קמגממונות

 סי' כנוכי"ת עיי כמנס כלכר. מתיווך 6חר הי' ול6 ככך ו6ומנתו לו, הו6 מקוס מרקס מ"מ זה, 6תקנס
 כקורס זכריו הוכלו קה כלל הרק"ם צתסו' ועי'לו,

 רמאות סוס היי מל6 וכקן ו, סעי' קפה סי' נרמסי
bSראות לפי זה כנידון סרי לקמו, מסרקה ממס כתו55ס הדירה 6ת צקנה כיון מ"מ כלוס, למתווך מגיע 
 לסלן. ועי' סדייגיס,עיני
 ו6ס מסמטת אינס חנות הקפת יו: סעי' סו סי' כחו"מ מנס היום, טל הפולריס ערך לפי טתוכעומה
 מיד זקיפה דמיקרי וי"א לפרעו. זמן לו מקבע מטעה זקיפה ומיקרי וכרמ"א: מסמטת. כמלוה עליוזקפם
 זס על חל ל6 כמלוס עליו זקפס סל6 זמן רכל הטעם כתכ וכלכום ע"כ. כיחד. סחטכון כל כפנקסוסכתכ
 מממטת. קינה סכיעית לכן מוכמס

 זקפס hSa זמן דכל סטעס מלכום ולפי מבמט. כמקס עליו זקפה ו6ס מטמט קינו טכיר סכר טו:וכטעי'
 חוב. מס הפעולם מכר מקכל 6ז כמלוס עליו זקפס 06 ורק כלוס, % מייכ כאינו מוב, זה 6ין כמלוסעליו
 לנוגסו דרך ואין תונו נוטל ונסוף וסנתייס סנה להקיף החנווכיס דדרך הכ"י כטס הכיף הממ"ע5כל
 סנה סכרו %נים ממכיר דרך וכן מממטתו, סטכיעית דלין טכיעית לצחר זמן לו וקטע מלוהו כאילווסו"ל
 ועי' עכ"ל. סכיעית, 6חר עו כהלו6ס 16 כפקדון סס 6ל6 לו לתתם נוגסו ואינו סוכרו ניד מנתייס6ו

 D"nDO. עכ"ל כעיני, נראין ואינן 6חריס טעמיס וכתכ הל% טעמים הזכיר דל6כע"ס

 וכן המעות, מכוס 6ת ול6 המ5רכיס 5ת נפנקמו סחנוני מכתכ כיון חנות דצהקפת ניקה הלכוסועפיי
 bS % דבים כיון לו, כים כם6ה ס6ס כמו רבית כ5ן 6ין סלו6ס סס ממכר על חל טל6 כיון מכירכסכר
 מיגנט הריי נכי6ור טה5רכגו כמה ועי' כהלואה, דוקך סי6 ורכיה וסלואה, מוכ סל מוסג Of3סיין

 ל6 16 יתן oh יסורס ור' 6סי ר' דפליגי מטרו 6ת וסמלים חוכו מקלת כפרע קמח כמתני' לכ"ככמידוריו
 ומס יותר לו נותן אינו ההלואה רעל מסוס לכתחילה 6ף מותר רבית מסוס 6צל 6סמכת5, מחמתיתן
 בסוף. ול5 כתחילס bS ססלו6ס מסכיל bS סו6 יותרמנותן
 מעסה ומיד פנקסו על מלקח מס מכיר, נסכר וכין חנות כמקפת דכין וסוכר הלכום על חולק הממ"ע5כל
 וגס כממיטה גס לכן כדמים, 5ו כחפן התמורס 6ת לתת לו נתחייכ מיד כעס"כ כמכיל פעולהסטכיר
 ועי' מכ"י. כרכרי סו6 טכיר וסכר חנות הקפת מל טעס הממ"ע סכיך ממו"ה חוב, כבר נעטסכרכית
 תלין. ככל עוכר כעה:"כ ולין סכרו מפסה ככיר 5ין מזקה אמרו דמכמיס מתמסכ5ו"ת
 אחוז במ6תיס הכסף ערך ירד וכינתייס טנתייס, כעכור לכעה"ב ססכיר תבע 06 טכיר כסכרולפי"ז
 06 לכן הזקיפה, מטעת נעמה והתוכ מוב, סל מוסג ע"ז חל hS תוכשו ם5ינו זמן כל מלכום לפיויותר,
 סל דולרים מל ס6חוזיס לפי סו6 וסחוב סתוכ נעמס התכיעס כמעת עכמיו %ן כדולרים, סי'העסק
 וסתתייכ כעה"כ, כסכיל ספעולס עמה טסמכיר כמעה תיכף חל סחוצ והממחש מכ"י לפי 5כלעכוזיו,
 כטעת סהי' הערך לפי 6ל6 למכיר לטלס ~ריך אינו הטקליס וצהוזלו , למתווך טמגיע ה6מוזיס לפיכ"קליס
ספעולס.
 סנתכע יתחייכ 05 לנתבע וכין לתוכם כין כרור ל5 מלגמרי מתווך סל טכיר כסכר דירן כנידוןוגראס
 סי6 ספטרס פסרס, לעמות לסם יעלו סדין ובית סדין, בית לפני הנידון פכ6 וכיון סדין, bD"~למלם
 חוב טס חל ל6 והטמ"ע סכ"י לפי גס תורס, הדין מטעת מהסתך עלמו 6ת חייצ מסנתכע חיוצודקי
 לפי כמלוס עליו כזקפה כמו חיוב חל הפטרה כמעת סטתך hSb ממקח, גמר מזמן הלוקה סלומוסג
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 עכוזיו. מל כדולרים מתיווך דמי מל ס6מוזיס לקלס י5טרך לכו"עסלכום,
 כולסו דקסכרי ופרם"י מ4ה, וסוס סוף ועד מתחילם לסכירות ימנס דכו"ע וסכרי 6 מח כקרוטיןוהנס
 כסכירות לפועל סמל6כס כעל כס נתחייכ כטנגמרס ופרוטס פרוטם כל סוף ועד מתחילס לסכירותיטנה
 דנתמייכ כיון כרס"י מנוקר עכ"ל. למפרע, o1Sn לס סויף ססו6 לס כממחזירן סטן סמל6כס,עציית
 טל6 כסס ס6%ס, ייכמס bS1 מוג מיסיה יתכן hS1 תוכ טנעטה מפני פירוטה דס64ס מ5ה, להטי6
 מוכ. סיסי' כלי סלוקה סתסי'יתכן
 וכיון לפועל, לטלס מוכ נעטס כסנגמרס ופרוטה פרוטת כל סוף ועד מתחילס לסכירות ריסנה למ"רלכן

 כ"ז כסוף 6ל6 למכירות כינס למ"ר 6כל למפרע. מלוס לס סוי6 טעם6ן לצחר ונזמים כסיריסמקדמה
 6ז נסגמר hSb ופרוטה, פרוטה כל כגמר נתחייכ ול6 חוכ כ6ן 6ין עדיין וסנזמיס סמיריס 6ת גמר0ל6

 נעמה מלוס טיעמה דכמקוס מלוה, טל חסרון כ6ן 6ין ונזמיס כאיריס קותה טמקום ם6מר וכיוןנתמייכ,
 בעת עד התוכ וקין לכסוף b~b לטכירומ 6ין דם"ל כיון וז"ל: מ6 סום"ק כ6 סי' ב6ב"מ וכ"כקרוסין.
 6ת סרי סכ4 תורת כטעת ~S"h וכיון חזרס, העת עד חל סחוב דלין וכים t"US וכמים סכלי,חזרת

 למוס % דיהיכ o1Sn ליכד החוכ מקת כטעת דסטת6 כיון מ5ה, סוי6 ל6 מעמיתי, כמכרמקודמת
 עיי"ם. וכו'קדומין
 %כרי ליתם לפועל הבעליס לו נתחייב פרוטה רכל סוף ועד מתחילס למכירות דיטנס למ"רולכאורה
 למכירות דימנס דסלכס ר6יס לסכין דים סוף ועד מתחילס למכירות יטכס דכו"ע כתוחעס ועי'הלנום.
 וקלמר %נובס, אסור עכו"ס כס ממעמידים %יפס מגיע תנן כ יט דע"ז רפ"ק מססי6 סוף ועדמתחילם
 וצימת סוף ועת מתחילס למכירות דימנס מטוס טעמם החס ומפרט מותר, סכרו כנס ד6ס כגמ'ר"6

 עיי"ם. דפליג מ6ן דליכ6 סלכת6 דסכי מ"מ פו"פ כה לית אחרון וכמכום אחרון כמכוםקמיתסר
n"sbs1לזמן ידוע כסך לסמעון חפן ממכיר רכוכן ית: מעי' קכו סי' חו"מ כטו"ע וסנה וז"ל: מו ס"ק מס 
 כ4ס ל4י חייג צינו וכו', כמעמ"ס טמעון 56ל וממחסו זסוביס מ6ס ל4י חייב סיס ורתוכן 4,םי5טרך
 וכם"ך עכ"ל. לכסוף hSh ממתלמת אינס דמכירות סיום, צותו טד חפן כאותו סנטתמט סטכר דמי6פי4
 ועיי"ם זמנו תוך כמלוה לי' דהוי לו סו6 חייו מ"מ לבסוף bSh מנתלמת האינס בכך רמס ותמוה כתב:מס

 מלוס טס עלס סוי ל6 סחפן מחזיר ם6ינו זמן כל ז"כירות מכובר מג מ"ק סם וכק5וס"ח כשע.ססניח
 כיון מעמים תורת כו 6ין וממותה למפרע, מ4ס ונעמה הו6 סחפן כממחזיר bSh זמנו, מתוך וגרעכ%
 כידך. לי מנס ל"מ סתוכ מבורר היס ל6דעדיין
 ד6מנס כרם"י ומפורם פמוט זס 6כל כדבריו, ממפלפל ומס צחיו כטס כוס סס6ריך מס כלכ"מועיי"ם
 טל6 זמן דכל ס6כ"מ ההסטיר וכפי החפן, כחזרת 6ל6 מלוס נעמס ל6 מ"מ ופרוטה פרוטס ככלנתחייכ
 חוכ מס עלי' דל"ס מעמ"ם סל קנין Of3 "ייך טל6 כך כדי עד החוב מפורר מיה ל6 עדיין ממפןהחזיר
 ד6ף י6 סי' סט כלל סר6"ם תסו' דמקורו מו"מ כטו"ע וכן סבר, דרם"י וכיון זמנו. מתוך וגרעומקס
 דמי אפי' כלל ל4י חייכ צינו סחפן לו ממזיר מל6 זמן כל מ"מ סוף ועו מתחילס למכירות דיסנסלהלכס
 כלטון סמפן כסממזיר והיינו לכסוף 6ל6 ממתלמת צינה דסכירות סיוס צותו עד כמפן הנסתמםסטכר
 דוקך הקוט סוכר %ן כלל, מכורר החוכ סי' bS סחפן מחזיר טל6 זמן דכל ס6כ"מ ומסבירסר6"ם,
 מאס. נכסס 6ז מכורר כסי דהחוכ נמאס עליוכזמפס



קמהממונות

 וכקמת תיווך, דמי לו למלם די5טרכו יקמר מי ם% מתיווך 6ת כמגמר מפילו תיווך, כדמי דירן כנידוןלכן
 הוכ טל דין כזס ים ודקי ככח, מקונס סל hnh5 מקוס מרקס רק דסי' דנן כמקרס ob לסלכם ספקזס

 סר6"ם כתמו' כך דמפויט גס ומס וסלו5ס, תוכ מס כזס מ"ך טל6 קמרנו סמכר5 דמ5ד מכוררם5ינו
 סט"ך דידן ככידון 5כל מרנ"ט, על סקטס סס"ך 6כן מעמעם. לענין חוב מס עלי' ל"מ מכורר טחינודחוס
 וסלו5ס, חוכ מס f"D 6ין סוף ועד מתחילם למכירות יכנס 6י ד6ףיודס
 6חר, מ5ו ומתחייכות 5חד 5ד טל מתילם סו6 פטר טל ענין פמר, כתורת מנפסק דידן כנידוןמכ"ם
 למס. קנין ד5לת"ס סר5טון, סחוב מפני וקינו סתחייכות, סו5 דפסר וע"כ מסכי, ל6 קנין כלידפטר
 כתיווך סי6 ססתחייכית 72.000$ כסך עימקס על מסיס מתיווך כדמי תוטס מתחייכות סו6 דספמרוכיון
 ל6 דנן מבמקרס נוטס טסדעת כיון 6ך 240$, לו מגיע סיס מתווך כקמת סיס ו% עכמיו, מל דולריסמל
 מסוק מלים רק למתווך ומגיע ימליט, סלים סני סוס כלל לנו ים סל6 כפמרס מ"מ כלוס, למתווך לומגיע
 יטר6ל. על וטלו' סיוס מל כערך 100$ למתווך יתן סדירס טכעל נרמס לכן80$,




