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 לריקהמקורות

 מסוף מס כפי 6ותס ויקומו לו לסג3ותס יכול 6חריס על חוכות סטרי ללוס ים 06 ס: סעי' ק6 סי'103"ע
 3תמו3ס והרמ3"6 3: מ"ק סם כק5וס"ח וכתב זיבורית. 16 עידית נכסיו ממס מס וכפי 6לס סי6 06מלוס
 טעמך לי ויר6ס סרמ3"ן. דעת נמי סו6 וכן וכו' גו3יינ6 3ני ל6ו מטרות ום"ל חולק תתקכט סי'ח"6
 ולכע"ח 3ס 6ית סנ6ה 6ל6 וכו' כסף מוס ול6 מיקרי כסף ל6ו דהוכות דם"ל מטוס מטתע3די דל6דירסו
 זכרון ועי' עיי"ם. ממתעת. נמי ולבע"ח כמף דמוי תוס' מיטת 36ל כמף, סוס 16 כסף 6ל6 מסתעכדל6

 לר6מון, סגוף חיוב חייב דסטלימי סתחדם דר"נ ד3טעכוד6 נ6 סי' זחל רוזו3מקי סגר"ס למו"רסמו6ל
 6. יט כתומות. קרטין( )לרע סרועיס מסכנות ועי' ממתעת. ססחוכול6

 ם6ין ויפרענו, מלוי מיתכע לכופו יכול ר6ו3ן 6ין נכסים לממעון ם6ין כזמן 6ף ג: מעי' פו סי'3טו"ע
 מ3עס"ת מסוף 6ף זה דין ח: ס"ק הם"ך וכתב מלוי. ולהוקיך לטרוח ר6וכן על 6ל6 מטורח זס עליומוטל
 עדיין לו פרע "ל6 זמן סכל פמיט6 6כל וכו' לפענ"ד נר6ס קינו 3, סעי' וטור ג, סי' ח"5 נ6 סערריס
 ימלס. ול6 רטע %ס דסוי נר6ה כן עוטם ם6ינו וכל ללוי, לתבוע רמיך עליה מלכך לר6וכן, חייבממעון
.b"Dטל בחוכו מסלקו כין כמוכין ממלקו 3ין הנ"ך חילוק מוכן וקין לכ: 6ות טו סי' כ"ק סחזו"6 וכתכ 
 חפן כל כסס מקין מהכחיל ג"כ 3סוכין מסרי פרעון, סו6 הרי מ"מ כיד, לטורח זקוק מר6ו3ן ו6ףלוי,

 וגס ע"כ. ז"ל. סר5מוניס דעת לקרל עלינו מדעת כסיקול תלוי מסדכר ולחרי למוכרן. לטרוחומוכרח
 סי' עיי"ס. מסגמ', למו"ע רסיס סבכיך יג ס"ק סגר"6 מכי6ור מדמע וכן סס"ך. על חולק ז ס"קסתומים
 דרך עוכר סחור דר"נ כמעתודך 06 קלו עמ' ט כרך יר1מליס פס"ד ועי' ה. סי' גורדון לליעזר ר'מו"ת
 )כיוס 6מר מליטיה 6לימי3 סגרי"ם ומרן ט3. עמ' ועיי"ם סר6סון, למלוס ימיר מהוך 6ו ס6מ5עיסמלות
 לנתבע קולה דסוי ממון מפק ככל 3זס לנסוג מים וסם"ך סמו"ע מל ממחלוקת כנידון תממ"ז( תמריי3

 ול6 רבע כליס דינו סמני לעס ט% סמלוס 6ת ממולח s5nbo' מלוס ס6ס סם6לס ימנם הכעת ם6ף)51"ל
 ממון(. כחיוב סי6 סם6לס יסוד מ"מ ל6, 16ימלס
 מסס"ת מתר מבכך לוי, מל זס חוס 6ל6 לתוכן לפרוע חורין כני נכסיס לסמעון כם6ין זס כלהמנס

 לגכות לטרוח לר6ו3ן הומר 6ל6 פורע והינו לר6ו3ן לפרוע 5חריס נכסיס לסמעון ים 06 36לוסמו"ע,
 סרי פורע הינו 06 לו, מים מסנכמיס לבלס מבמעון ותובע בכך לטרוח רולס הינו ור6וכן לוי, מלסמוכ
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 טליט"6. סגרים"5 מרן סורה וכן למטועכדין. קודמין חורין רכני יפלס, ול" רתע לוס כגדרסוף
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