
  שבת דף קלז

  חייא רבי תני  מתני יהודה רב  מתני הונא רב  משנה
 למול אחד, תינוקות שני לו שהיו מי
, ושכח. בשבת למול ואחד השבת אחר
 -  בשבת השבת אחר של את ומל
  . חייב

  

 נחלקו לא: אלעזר בן שמעון רבי אמר
 לו שהיו מי על יהושע ורבי אלעזר רבי
 ואחד בשבת למול אחד, תינוקות שני
 של את ומל ושכח, השבת אחר למול
  . חייב שהוא -  בשבת השבת אחר

 אליעזר רבי נחלקו לא: מאיר רבי אמר
 שני לו שהיו מי על יהושע ורבי

 ואחד שבת בערב למול אחד תינוקות
 ערב של את ומל ושכח, בשבת למול
  . פטור שהוא -  בשבת שבת

  

 רבי נחלקו לא: מאיר רבי היה אומר
 שני לו שהיו מי על יהושע ורבי אלעזר
 ואחד שבת בערב למול אחד תינוקות
 ערב של את ומל ושכח, בשבת למול
  . חייב שהוא -  בשבת שבת

 למול ואחד, שבת בערב למול אחד
 שבת ערב של את ומל ושכח, בשבת
, חטאת מחייב אליעזר רבי, בשבת
  פוטר יהושע ורבי

 שני לו שהיו מי על -  נחלקו מה על
 ואחד שבת בערב למול אחד, תינוקות
 ערב של את ומל ושכח, בשבת למול
 מחייב אליעזר שרבי. בשבת שבת
  .פוטר יהושע ורבי, חטאת

 שני לו שהיו מי על -  נחלקו מה על
 ואחד השבת אחר למול אחד, תינוקות
 אחר של את ומל ושכח, בשבת למול
 מחייב אליעזר שרבי. בשבת השבת
  .פוטר יהושע ורבי, חטאת

 שני לו שהיו מי על -  נחלקו מה על
 ואחד השבת חרא למול אחד, תינוקות
 אחר של ומל ושכח. בשבת למול
 מחייב אליעזר שרבי, בשבת השבת
  .פוטר יהושע ורבי חטאת

 מעבודת אלא למדוה לא ושניהם  
 כעבודת: סבר אליעזר רבי. כוכבים
 אמר כוכבים עבודת מה, כוכבים
 - עביד וכי תעביד לא רחמנא
 ורבי -. שנא לא -  נמי הכא, מיחייב
 -  הכא, מצוה דלאו - התם; יהושע
  .מצוה

 מעבודת אלא למדוה לא ושניהם
 כעבודת: סבר אליעזר רבי. כוכבים
 אמר כוכבים עבודת מה, כוכבים
 - עביד וכי, תעביד לא רחמנא
 ורבי -. שנא לא -  נמי הכא, מיחייב

 הכא, מצוה טריד לא - התם: שעיהו
  .מצוה טריד -

 דלא סיפא יהושע רבי, השתא: יקוש
 דקא רישא, פוטר - מצוה עביד קא
  ? מחייב מצוה עביד
 - רישא: ינאי רבי דבי מריא: תירוץ
, שבת בערב שבת של ומל שקדם כגון
 - סיפא. לידחות שבת ניתנה דלא
  . לידחות שבת ניתנה
: כהנא לרב אשי רב ליה אמר: קושי
 לגבי לידחות שבת ניתנה, נמי רישא

  ! דעלמא תינוקות
 לא מיהא גברא להאי: תירוץ

  .איתיהיב
 

 , 

  


