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 חיים" 'ושקול ורושןלב

 בירושלים  לממונופ הדין  טיפ יואשפייסל

בנידון
 רוחני למנהל מדור לתת שהתחייבו ישיבה של הנהלה חברי מתוךשנים

הנידק

 שנים בישיבה. מדור לו שיתנו תנאי העמיד והוא א', הרב רוחני מנהל אליה לצרף בקשהישיבה
 על היתה לא מדור לו לתת שההתחייבות טוענת ההנהלה ועכשיו לו, התחייבו ההנהלהמחברי
 מחייבת. אינה והיאדעתם,

 להלכנוהמקורות

 ול6 כיניסס, תורס למרכין עמסם סידור ידוע כתניני רקוען עס מתנו קמל יז: סי' 1 כ% סר6"סכתפו'
 קותן סקסל מן כטכועס חמוס פתקי לו נתנו וסקסל סתנ6י, % טיחנו סקסל מן טניס % "נתחייכו עורסס

 כפתקך וכתוב כתנאי, % טנתמיכו לסני ססקדט ממון כגעיית טנותנין כפתקאות ולתתוס לכתובטרגילין
 סמיכת ועל כיניסס, ר6וכן טידור זמן כל ופנס, מנס ככל ידוע מכוס מניס לקותן ססקדם מחוכרמיתן
 ט6ומריס מסקסל ק5ת ים ועכוזיו כיניסס. טידור זמן כל ידוע מכוס %אוכן ליחן מטניס נתחייכו orפתק
 נתחייכנו ככר 6ומריס ומס סנזכר. כפתק ססקדם ממוכר מנזכר מממון לגבות כח סנזכריס למניסם6ין
 עמס לדור 61% רקודן עס סקסל טסתנו 6חר תטוכס. כיננו. מידור זמן כל מידוע מכוס לר6וכןליתן

 %קוכן ליתן סקסל ממוייכין כפסק, טכתוכ כמו עמסס טידור זמן כל ידוע כתנאי כיניסם תורסלמרכין
 תחוס פתק % גתנו וסקסל תנקו % טנתמייכו מסקסל בניס כתר טסו6 כ6ן סכן וכל לו, לחת טסתנומס

 סחוכר טיחן לו ליתן )טנתחייכו טניס לקותן ססקדט ממון גביית פתקי לחתום סרגילין קנביסכטכעס
 ליתן מס נורו פתק קותו ממך ועל כיניסס, טילוא זמן כל וטנס טכס כל ידוע סכוס טניס( לאותןססקדם
 לתת מנדרו ידוע סכוס ליתן סחוכר וחייכ לו מגדרו מס כל לר6וכן ליתן ססניס %5 חייכין תנקו,%קוכן

 ע"כ. לפקפק. 6ין זס וטל%

 מסכימים סקסל טטוכי מס סו6 פטוט מנסג כסס, לחזור יוכלו 06 לם6ול ממוספת SD1 יט: סי'וכסוף
 טובי 16 ססקסל דבר מבכל לך סמכתי ככר תטוכס. כ6: וכטי' וכו'. קנין כלי סו6 וקיים מרירלעפות



קנטממונות

 וכו'. דמו וכממורין ככתוכין וכריהס bSh מטר ול6 קנין קריך 6ין מסכימים סקסל מדעת טגתמנוהעיר
ע"כ.

 תורס להרכין ניניסס לדור ר5ה hSt ר"וכן טל לתניני מהסכימו המניס דיון כנילון פלוט זהוסנה
~"bh המניס 6לה סתחייכו 6ס תנקו, 6ת לו לתתיתחייכו SD לו לתת העיר סוכי דעת על 6ו הקהל דעת 

 להזור יכולין וקין רמו וכמסורין ככתוכין דכריהס 6ל6 מטר, וכלץ קנין כל6 הו6 וקיים "רירהתנקי,
 16 וכססכמתס, העיר טוכי דעת על היתם הטניס סל ההתחייכות 6כן 06 לברר סים bSbכסס.

 hSb הלכור מסכמת זה וקין העיר, טוכי סל להתיע5ות סתנ6י 6ת להכיל כלי ע5מס דעת SDטהתמייכו
 כל על כללית המכמס הללו למניס ים 60ס ויתכן כלל. מחייכת טלהס מהתחייכות וקין כעלמך, יחידיסטל
 6ינס ס6חריס סועד וחכרי סיטיכה, לטוכת סי6 מעטיסס סכל עליהם סומך והועד עוטים, סססמס

 ע5מס, דעת על מחליטים טהמניס מה לכל לת"כ ממכיס הועד ט3דיע3ד 6ו הענינים, כם3ךמתמ65יס
 עמסס. סמכים מהועל לדון ים זו כמחלטה6ף




