
 עין משפט
 נר מצוה

ד א ב מיי׳ פ״ה מהל׳  מ
 שטרומ ה׳׳א ועי׳
 כהשגות ונמ׳׳מ שמג עשי!
 סט טיש״ע מ״מ סי׳ שי

 סעיף א:
 מה ג מיי׳ שס הלכה נ
 ועיין כהשגומ
 וכמגיד משנה טוש׳׳ע שם

 שעיף כ:
 מו ד מיי׳ שס טיש״ע שס

 סעיף א:
 מז ה ו מיי׳ שס טור

 ושו׳׳ע שס סעיף נ:
 מ ח ז מיי׳ פי״א מהל׳
 שמיטה ויוכל הלכה

 כ שמג לאדן ערה:
ט ח מיי׳ פייה מהל׳  מ
 שכירות הלכה ג
 סמג עשין פט טיש״ע מ״מ

 סי׳ שיא סעיף ל:
 נ ט מיי׳ שם טיש״ע סעיף

 השוכר את האומנין פרק ששי בבא מציעא עט.
 אילו עד הבא בעית למיתי לאו אגרא בעית למיתב. תימה
 להשתא מיהא ללאו על הכא בעי למיתי למה יתן לו שכר
 ד״ל דהא דקאמר לעולם דלא שכיח לאגורי היינו לפי אותן למים
 י<שהשטר מזה אכל כטפי פורמא ימצא מלהשטר והרי נהנה כמה שכא
 על כאן לכך נומן לו מצי שכרו ואין
 צריך לפחות המשטר משכרו מה שזה
 נוחן עמה יומר מעט מכאן ואילך
 טון להוא אטם א״נ כגון שיוכל למכור
 סמורמו כמקום שמה הממור דרויח
 כה דש סוהרים הרכה שאין מכיאין
 סחורתן אלא ער כאן לכך ימן חצי
 שכרו: ואם יש בדמיה לשבור
 •שכור רב לטעמיה. ה״מ לשנויי
 דאין בלמיה לשכור אלא רוכ פעמים
 יש כדמיה לשכור והאמת משני ליה
 והא דאמר כסוף פרק השואל (לקמן
 דף קג.) אי דאמר כית זה ונפל אזדא
 לה ולא אמר אס יש כרמיה לרכ
 ליקח יקמ ולשמואל אפילו לשכור
 ישכור דהתס אין הביח עומד לימכר
 אלא להוסיף עליו ולתזור ולכנותו
 ככתחילה וכיון דא״ל כית זה ונפל
 אין למוכרו וגס לא קבל עליו להוסיף
 יציאה כבנין כית זה אלא כיה זה כמו
 שהוא השכיר לו לדור בו כל זמן שיוכל
 וט נפל אזדא אכל ממור שמת אין
 עומד אלא למכרו כרמים ולכך יש
 כדמיה ליקח יקמ לשכור ישכור:
 והא הכא דכי מטי יוכל. ולבריימא
 גופא א״ש אע״ג דהשתא נמי
 דליקמ הקרקע קרי כליא קרנא
 מ״מ נפקא מינה ללוה דלא ליצלח
 לציכי דזמנין דשלמי ימי משכנתא
 מקמי דלימטיה יוכל או איתרמי ליה
 זוזי ופריק ואכיל תרתי או תלת שנין
 קמי יוכל אכל לרכ דאמר לא מכליא
 ליה קרנא קשה ליה דמ״מ כליא
 קרנא טון שלבסוף לא תשאר הקרקע
 ביד הלוה: במוכר שדהו לס׳
 שנה. קס״ד טון דלזמן ארוך כ״כ

 מכר לו לא חשיכ כליא קלנא:
 אילימא ביין סתם וספינה זו
 אם נתן אמאי לא יטול
 לימא ליה הב לי ספינתך ואנא מייתינא
 חמרא. לא מיכעיא אס לא נמן שלא
 יתן כלקמני אלא אפילו אס נמן כבר
 יחזור ויטול טון שזה יכול להביא
 יין והמשטר אינו יכול להביא ספינה
 זו שהתנה ולא דמי להא דאמר לעיל
 אילו עד הבא בעית למיתי כו׳ דהתס
 מהני ליה שיכול כקל ולהשכיר מכאן
 עד מקום שירצה או למכור שם
 סמורה כדפרישיה לעיל אכל הכא לא
 שייך למימר הכי שהיין נטבע ומה
 ימכור אבל אין לפרש רהט פריך
 אמאי לא יטול שכר מצי הדרך שלא
 הלך עדיין אבל שכר חצי הדרך שככר
 הלך ניחא ליה שלא יטול דא״כ הא
 דקתני אס לא נתן לא יחן דמשמע
 שלא יתן כלל אפילו שכר חצי

 לרכוב שאני. שמא תפול תחתיו בגשר או שתשלימו באחת הפחתים:
 ואין לו עליו. אין לשוכר על המשטר: אלא תרטומת. שהשטר לו
 חמור כמושה: דשהיח למיגר. מוצא חמור אחר כאן לשכור: אם
 יש גדמים. של נכילה: ליקה. כו חמור כל שהוא: יקח. דשליס

 דברי ר״ש בן אלעזר שהיה ר׳׳ש בן אלעזר
 אומר אם בדרך הילוכה ניטלה אומר לו הרי
 שלך לפניך ואם לא חייב להעמיד לו חמור
 ומי מצית מוקמת לה כר״ש בן אלעזר והא
 קתני רישא השוכר את החמור והבריקה או
 שנשתטתה אומר לו הרי שלך לפניך ואילו
 ר״ש בן אלעזר אמר השוכר את החמור
 אלרכוב עליה והבריקה או שנשתטתה חייב
 להעמיד לו חמור אמר רבה בר רב הונא
 לרכוב עליה שאני אמר רב פפא 3וכלי זכוכית
 כלרכוב עליה דמי אמר רבה בר רב הונא
 אמר רב גהשוכר את החמור לרכוב עליה
 ומתה לו בחצי הדרך נותן לו שכרו של חצי
 הדרך ואין לו עליו אלא תרעומת היכי דמי
 אי דשכיח לאגורי תרעומת מאי עבידתיה
 אי דלא שכיח לאגורי אגרא בעי למיתב ליה
 לעולם דלא שכיח לאגורי ומשום דאמר ליה
 אילו בעית למיתי עד הכא לאו אגרא בעית
 למיתב היכי דמי אי דא׳׳ל חמור םתם יהא
 חייב להעמיד לו חמור אחר אי דא״ל חמור
 זה האם יש בדמיה ליקח יקח לא צריכא
 בשאין בדמיה ליקח אם יש בדמיה לשכור
 ישכור רב לטעמיה דאמר רב לא מכלינן
 קרנא דאתמר השוכר את החמור ומתה לו
 בחצי הדרך אמר רב אם יש בדמיה ליקח
 יקח לשכור אל ישכור ושמואל אמר י אף
 לשכור ישכור במאי קמיפלגי רב םבר לא
 מכלינן קרנא ושמואל סבר מכלינן קרנא
יבש האילן או נקצץ שניהם אסורין ,  מיתיבי א
 בו כיצד יעשה ילקח בו קרקע והוא אוכל
 פירות והא הכא כיון דכי מטי יובל קא הדרא
 ארעא למרה וקא כליא קרנא הכא במאי
 עסקינן דזבין ליה לשיתין שנין דאמר רב
 חםדא אמר רב קטינא מנין למוכר שדהו
 לששים שנה ׳שאינה חוזרת ביובל שנאמר
 1והארץ לא תמכר לצמיתות מי שאין שם

 יובל נצמתת יש שם יובל אינה נצמתת יצתה
 זו שאע״פ שאין שם יובל אינה נצמתת םוף
 סוף לכי מטו שיתין שנין קא הדרא ארעא
 למרה וקא כליא קרנא אלא הבא במאי
 עסקינן בזמן שאין היובל נוהג ה״נ מםתברא
 דאי סלקא דעתך בזמן שהיובל נוהג ומכלינן
 סדנא נצלחיה לציבי ונשקליה אי משום הא

 דרכו דהא שיעכד לו חמור זה ותנן
 כמתניתיף) מחה חייכ להעמיד לו ממור
 אחר. ומשני בשאין בדמיה ליקח:
 ופרטנן ואם יש כרמיה לשכור. ימכור
 שוכר זה את הנבילה באשר הוא שם
 דשכור חמור לעצמו דהא שיעכד לו
 חמור זה ומנן בממני׳ מחה חייב
 להעמיד לו חמור אחר: לא מכלינן
 קרנא. וכי מנן במחני׳ חייב להעמיד
 לו חמור [אחר] היכא דמתה כעורה
 ככיח הכעליס דמוסיף ולוקח חמור
 ולא כליא קרנא אכל למוכרה ולהוציא
 הדמים לשכור אחרח לא: יגש האילן.
 מי שמישכן אילן לחכירו ט הני
 משכנמא דסורא דכמכי כמשלם שנייא
 אילין מיפוק ארעא דא כלא כסף לעיל
 >ד סז:): שניהם אסורין בו. לבקע
 עצים ולשרוף דאי שריף ליה לוה
 כליא קרנא דמלוה ואי שריף ליה מלוה
 כליא קרנא דלוה: הדרא ארעא.
 דשדה זו שהן לוקמין כדמי העצים
 ושמא יפגע יובל במוך שני המשכונא
 וקא כליא קרנא דלוה: שאינה חוזרת
 ביובל. אלא ימחין עד ששים והמזור
 לו: והאלן לא המכר לצמיחוה. כאן
 פירש לך טעמו של מצוה יוכל. אלמא
 אין היוכל מוציא אלא קרקע שאס
 לא היתה מצות יוכל היתה נצמחח:
 ה״ג אלא הכא במאי עסקינן בזמן
 שאין היובל נוהג. דלא כליא קרנא:
 ניצלתיה לציבי. אי לא למכליא קרנא
 חייש ל״ל ליקח בו קרקע יבקע
 המלוה את העצים וישרפם: זימנין
 דשלמו ליה ימי משכנתא. שנים שהיה
 האילן ממושכן לו יכלו לפני היובל
 ארכע או ממש שנים ואומן שנים
 יאכל לוה את הפירומ קודם שמשוכ
 לכעליס ולעולם מכלינן קרנא: אם
 נתן. את השכר ואפילו כולו: לא יטזל.
 כדמפרש לקמן ג) דהתוכע ידו על
 החחתונה: אם נסן לא יטול. כתמיה.
 והלא טענת התובע כריא וחזקה
 מטענה הנמבע דאמר ליה הב לי ההיא
 ספינמא גופא דהא אמרמ לי ספינה
 זו ואנא מייחינא כאן חמרא ואוליך
 למקום שהחניה דהא אנא יין סתם
 אמרי וטון דכעל היין יכול להשלים
 חנאו חייב הספן להעמיד לו ספינה:

 נימא
 ׳1

 לא קשיא זמנין דשלמו שני משכנתא מקמי יובל אי נמי דמטו ליה זוזי ופריק
 לה ארבע וחמש שנין מקמי יובל ת״ר השוכר את הספינה וטבעה לה בחצי
 הדרך ר׳ נתן אומר חאם נתן לא יטול ואם לא נתן לא יתן היכי דמי אילימא
 בספינה זו ויין סתם אם נתן אמאי לא יטול צנימא ליה הב לי ספינתא דאנא
 מייתינא חמרא אלא בספינה םתם ויין זה אם לא נתן אמאי לא יתן

 הדרך ה״ל לאקשויי אמאי לא ימן כלל: נימא
 אלא בספינה םתם ויין זה אם לא נתן אמאי לא יתן לימא ליה הב לי חמרא ואנא מייתינא ספינה. לא מבעיא אם ככר נתן שלא
 ימול אלא אפילו לא נתן יש לו לתה כל השטרוה שהרי קנה המשכיר כל השכירומ כמשיכת השוכר את הספינה כיון שמזומן
 המשכיר לרףס תנאו או אפילו בלא משיכה טון שמשכיר יכול לקיים מנאו ושוכר אינו יכול לקיים א״כ מזלו גרס והד כמוזר כו דתן
 לו מחצי הדרך שלא הלך כפועל בטל וקשה דאמאי ימן לו כלל מחצי הדרך שלא הלך אפילו כפועל בטל טון שאירעו אונס הא
 אמרינן לעיל (לף עז.) היכא דהשוכר אנוס דאמא מיטרא דא״צ להשקותה דהד פסידא דפועליס ומשמע לעיל דכל אונס שאירע לבעה״ב
 שלא היה לו לידע יותר מן הפועלים הוי פסידא דפועליס והכא נמי על כרחך פריך שיתן אפילו שכר חצי הדרך שלא הלך מדניחא
 ליה הא דקתני אס נמן לא יטול דמשמע אס נתן כל שכרו לא יטול כלל ותירץ ריב״ן דלעיל שהפועלים לא אבדו כלום רק שנתכטלו

 אין נותן להם כלום אבל הכא שהמשטר הפסיד ספינתו כפועל כטל מיהא איה ליה כיון שמזומן לקיים תנאו:
 אי

 מםורת הש״ם
 א) לקמן קט:, 3) [לעיל
 עת.], ג) [ע׳׳כ], ד) ל״ל
 ששכר, ה) צ״ל לשכור,

 ו) צ׳׳ל לשכור,

 תורה אור השלם
 1 והארץ לא תנלכר
 לצמתה כי לי האךץ כי
 גרים ותושבים אתם
 עמדי: ויקרא כה כג
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 מסורת הש״ם
 א) ס״א רפסא בלא הי״ו וכן
 נערוך, ג) ע״) שה. ע״ש,
 ג) מנאן הוא דינור חדש.
 מהר״מ, ד) ןעי׳ pw׳ ע״ן
 שה. ד׳׳ה ה״ג ר״ת וט׳
 האריכו יותר], ה) ןוע״ע
 תיש׳ שנת ש: ד״ה השתא],

 מוסף רש״י
 ומזונות של אותה
 הדרך. אפילו הוא מהלך ג׳
 ימיס(ע״זסה.!.היכירמי.
 דשוכר מניח עליה מוונומ כל
 הדרך יחמר אינו מניח אלא
 ייס אחד !שם:. אי דשכיח
 למזכן. כדרך הליכתן
 מוצאין מוינות ליקת כל שעה
 !שם;. מאוונא לאוונא.
 ממסע למסע מהלך יוס
 אחד כמו נטל וענר תלמא
 אוונין דסנחרינ וע״ז ש•).

 עט: השוכר את האומנין פרק ששי בבא מציעא
 טמא ליה הג לי ההוא תמרא. גופיה ואנא מייתינא ספינמא אחריתי.
 הואיל והספן יש כילו להשלים תנאו וזה מעככ ישלם כל השכר: לא
 משכחת. להא לל׳ נתן: אלא גיין זה וספינה זו. ולא כיל זה וזה
 להשלים הלכך יל תובע על התתתונה לאמר ליה האיך אנא לא
 מעכבנא מכי מייתית לילך: חולקין.
 אס קכל יחזיר התצי ואס לא נתן
 יתן החצי שהרי ביל שניהם להשלים
 ואם יעכב הנמבע מליתן החצי יעשה
 תנאו: השוכר את הספינה ופרקה
 לה בחצי הררך. קא סלקא רעתיה
 שכרה על מקום פלוני ככך וכך
 וכשהגיע לחצי הלרך פרקה והוציא
 חכילותיו ממנה: ואין לו. לכעל
 הספינה עליו אלא תרעומת: לאגורה.
 להשכירה לאחרים: רפםתא לספינה.
 ריעוע הספינה שמחרועעח כהוצאח
 מכילות והכנסת הבילות: לפרקה
 לטועניה גגוה. כחצי הלרך הוסיף
 לתת בה חבילות שהיו לו לשם והוא
 התנה מתחילה לכך ליתן כתוכה
 כאשר ירצה והשכר לפי חשכון
 המשואות והלרך הלכך נותן לו שכר
 חוספמ המשאר של חצי הדרך:
 משום שינוי דעתא. הייחי סבור
 ללכת מהר ולחזור מהר: לאשלא
 יתירתא. צריך אני לקנות תבלים
 ביוקר כאן שכשהספינה מכבדת צריך
 להפליגה אל אמצעית הנהר למקום
 מיס עמוקים שלא ההא גוששח וצריך
 חכליס ארוכים ואחה לא הודעמני
 שאכניס חכליס הצריכיס לה: חמר
 גמי ליעכב. השוכר שלא יניח עליה
 אלא מזונות של יום אחד: מאוונא
 צאוונא. ממלון דלילה למלון דלילה:
 למטרח. לחזור ולשאול כעיר מי מוכר
ן גדולה וגין קטנה. י  מזונות: ואשה ג
 פסק לרכוב עליה אשה מרטב עליה
 כל אשה שירצה בין שהיא גדולה ובין
 שהיא קטנה: השתא מניקה. שהיא
 שני גופים והוולד ככד אמרח תרככ
 עם וולדה: מטוגרת. דחד גופא
 הוא מיבעיא: ש״מ. מדקתני אפילו
 מעוכרמ דמשמע שהמעוכרה כבידה מן הריקנית: האי ביגיתא.
 דג הנמכר בשוק במשקל: אכרםה תקלה. לפי כריסה כובדה
 אס כריסה גדול משקלה יותר: למקח וממכר. אס ראיה דג
 שכריסו גדול לא הקנהו במשקל אלא אס כן יוציא אה מעיו:

 ממני׳

 א

 אנימא ליה הב לי ההוא חמרא ואנא מייתינא

 ספינתא אמר רב פפא לא משכחת לה באלא
אבל בספינה םתם ויין םתם  בספינה זו ויין זה ג
 חולקין ת״ר יהשוכר את הספינה ופרקה לה
 בחצי הדרך נותן לו שכרו של חצי הדרך
 ואין לו עליו אלא תרעומת היכי דמי אילימא
 דקא משכח לאגורה אמאי אית ליה תרעומת
 ואי דלא קא משכח לאגורה הכוליה אגרה
 בעי שלומי לעולם דקא משכח לאגורה אלא
 אמאי אית ליה תרעומת משום א)רפםתא
 דםפינתא אי הכי טענתא מעלייתא הוא
 יוממונא אית ליה גביה אלא מאי פרקה
 ידפרקה לטועניה בגויה אלא מאי תרעומת
 משום שינוי דעתא אי נמי לאשלא יתירא
 ייתנו רבנן ״השוכר את החמור לרכוב עליה
 שוכר מניח עליה כסותו ולגנותו ומזונות של
 אותה הדרך מכאן ואילך חמר מעכב עליו
 חמר מניח עליו שעורים ותבן ומזונותיו של
 אותו היום מכאן ואילך שוכר מעכב עליו
 היכי דמי אי דשכיח למזבן חמר נמי ליעכב
 ואי דלא שכיח למזבן טשוכר נמי לא ליעכב
 אמר רב פפא לא צריכא ידשכיח למטרח
חמר דרכיה למטרח  ולמזבן מאוונא לאוונא כ
 ולמזבן שוכר לאו דרכיה למטרח ולמזבן
 ת״ר י השוכר את החמור לרכוב עליה איש
 לא תרכב עליה אשה אשה רוכב עליה איש
 מואשה בין גדולה ובין קטנה אפילו מעוברת

 ואפילו מניקה השתא מנקה אמרת מעוברת
 מיבעיא אמר רב פפא נמעוברת והיא מניקה
 קאמר אמר אביי שמע מינה ביניתא אכרסה
 תקלה למאי נפקא מינה למקח וממכר:

 מתני׳

 אתה מוצא אלא ביין זה וספינה זו. דהמוחזק יאמר לחכירו
 לית לך גכאי ולא מידי דקיים תנאך וא״מ דמ״מ אס נתן כל
 השטרומ אמאי לא יטול השוכר שכר דחצי הדרך שלא הלך וכי כשכיל
 שמשטר מוחזק ירויח ועוד דשטרות אינה משתלמת אלא לבסוף

 ולמה יפסיד השוכר שכר חצי הדרך
 שלא הלך וי״ל טון שנתן לו שכרו
 נתרצה שיהא שלו לאלתר אע״ג
 דאינה משתלמת אלא לכסוף לדעת
 כן טמנו שיהא שלו לאלתר אס לא
 ישאר כו וריכ״ס פי׳ הא דפריך
 בספינה סתם ויין זה אם לא נהן
 אמאי לא יתן לא פריך אלא אמאי לא
 יתן שכר מצי הדרך שכבר הלך אבל
 שכר חצי הדרך שלא הלך פשיטא שלא
 יחן טון שהוא אנוס מ״מ אהא דקפני
 אס כתן לא יטול דמשמע דלא ימול
 כלל אפילו שכר חצי הדרך שלא הלך
 לא קשה ליה דטון שהוא מוחזק
 ומזומן לקיים תנאו ניחא ליה שלא
 יחזיר כלל ומשני כיין זה וספינה זו
 דמאן דחסיס לא מסקינן מיניה
 דהמומזק יאמר לחכירו טון שאינך
 יכול לקייס תנאך מזלך גרס המוציא
 מחכירו עליו הראיה: >)אכל ספינה
 סתם ויין סתם חולקין כהא מססקא
 ליה לריב״ס אס חולקין שכר חצי
 הדרך שהלך דוקא ונותן רביעית או
 תולקין כל השכירות ויתן שכר הדרך
 טון שככר הלך ועדיין מזומן לקיים
 תנאו: כוליה אגרא בעי למיתב
 ליה. לאו דוקא טליה אלא כלומר

 כפועל בטל:
 דפרקיה לטועניה בגויה. פי׳
 בקונטרס שהוסיף
 המשא בחצי הדרך וקשה דהוה ליה
 למימר פריק לה טון שממקום אחר
 היה סורק לספינה ועוד דקאמר
 ושינוי דעחא מה מססיד דכל שכן
 טוכ לו שמרויח יומר ור״ח פירש
 דפרקיה לטועניה שמוכר סחורה
 שכספינה לאחר היינו שינד דעח ט
 שמא זה אדם הקונה הוא אדם קשה

 א״נ לאשלא יתירא שצריך חבלים להוציא כלים של ראשונים ולהכניס
 של אחרונים וא״ח ואמאי מוקי לה הכי לימא לעולם דשטח לאוגורי
 וכ״מ מאי תרעומת איכא משוס שינר דעחא וי״ל טון דמסיק טעמא
 דרפסא דספינה מו לא מצי למימר הט דטענתא מעלייתא הוא
 וריב״ס סי׳ דהכי קאמר לעולם דשטח לאוגורי וליכא רפסא דספינה

 דאיירי דפרקיה לטועניה כגרה כלומר שהמיר חבילה בחוך הספינה והוציא על יד על יד וכן אחרון שהכניס סחורה במעט מעט דלא רפסה
 ספינה ותרעומת הוי משוס שינוי דעת שלא הורגל עם זה האחר ולא ידע להתנהג לפי דעתו אי נמי לאשלא יתירא שאם ירכה זה במשא
 יצטרך לקנוח כאן כיוקר חכלים חזקים ט אס היה יודע בכיהו היה קונה שם כדמים מועטים וליכא אלא מרעומח דלאו טענה מעלייתא
 היא שכנגד זה מררח שנוטל שכר יוחר מחבילה מחמח גודלה: כסותו. ר״ח גריס כסמו כסמ שמניח מראשותיו דכסת הוא הקטן
 וכר הוא הגדול כדמנן במסכמ נכלים] >פכ״ח מ״ה< כר שעשאו סדין וכסמ שעשאה מטפחתי): מאוונא לאוונא. נקט הט משוס לאי
 שטמ למטרח ולמזבן אפילו בהצי היום אם כן למה מניח חמר מזונות של כל היום ומעיקרא דקאמר אי דשכיח למזכן חמר נמי ליעככ
 ה״מ למימר שוכר נמי ליעכב לחמר להניח מזונו כלל של אותו היום טון דשטח בכל מקום למזבן מדלא קאמר אי דשכיח מאוונא לאוונא
 אלא לא חש להאריך כל כך: אשה בין גדולה ובין קטנה. באיש לא רצה לשנות בין קטן בין גדול משום דגברי שכיח שהם גדולים ופשיטא
 דאדעמא דגדול נמי אגריה ניהליה: השתא מניקה אמרת דרבבה מעוברת מכעיא. כן גרסת הספרים ואין נראה לר״ח דאין זה פירכא
 דזו ואף זו קתני ועוד דאין ממיישב שפיר לפי גרסא זו הא דקאמר ש״מ ביניהא אגכ כרסה תקלה וע״כ נראה לו כגירס׳ שמצא השמא
 מעוברת אמרת אין מניקה מבעיא דאשה מעוברת כבידה יותר ממניקה עם בנה לפי שהחי נושא את עצמו ומיקל אבל כשהוא במעי אמו
 מכביד ואבריה כבידיס עליה וגס מליאה דם והשתא א״ש הא דקאמר שמע מינה ביניתא אגב כריסה תקלה שאם היה חוצה לה לא יכבד כ״כ
 כין הכל ויש ליישכ גירסת הספרים ומכל מקוס פריך שפיר דלא שייך כה״ג לממני זו ואף זו טון דאיהיה בכלל מאי דקאמר בסוף כמו גכי
0 דפריך חמש מהנין ארכע מיכעיא ומשני ארכע וחמש כדאמרי אינשי אבל אי לאו מ  מפנין ארכע וחמש קופומ 0במ ד׳ ק
 הט אמרי אינשי לא שייך לשנויי לזו ואף זו קתני טון דארבע בכלל חמש אלא שמוסיף הוהכא נמי מעוברת שהוא גוף אחד ככלל מניקה
 שהם שני גופים וקאמר ש״מ כיניחא אגכ כריסה מקלה פי׳ מדקחני ברישא בין גדולה וכין קטנה ובכלל זה נמי יש במשמע בין גסה
 וכין דקה ולמאי איצטריך למתני ואפילו מעוכרה דהיינו נמי גסה דגוף אחד הוא אפילו למ״ד עוכר לאו ירך אמו הוא לענין לשון בני
 אדם במשא ובמחן חשובים הס גוף אמד אלא ודאי שמע מינה דגסה מחמה עיבור ככירה יותר מגסה מחממ עצמה ט העוכר מככיד:

 היכא

 עין משפט
 נר מצות

א א מיי׳ ס״ה מהל׳  נ
 שטרו׳ הלכה ג סמג
 עשין סט טיש״ע ח״מ סי׳

 שיא סעיף ג:
ב ב מיי׳ שס טיש״ע שס  נ

 סעיף ל:
 נג ג מיי׳ שס טיש״ע שס

 סעיף ה:
ד ד ה ו ז מיי׳ שס  נ
 הלכה ד ועי׳ כהשנו׳
 ובמ״מ טיש׳׳ע שס סעיף

 ו:
 נה ח ט י כ מיי׳ שס
 ס״ל הלכה מ סמג
 שס טוש״ע ח׳׳מ סי׳ שח

 סעיף נ:
ו ל מיי׳ שס הלכה ה  נ

 טוש״ע שס סעיף א:
 נו מ נ מיי׳ שס טוש״ע

 שס סעיף כ:
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