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  .קלזד�  שבת
  , תינוקות למול באופני� דלהל� וטעה ומל בשבת את מי שהיה צרי� למול בחול' מי שהיו לו ב

  ?מה הדי�
  

  ש ואחד למול בשבת"אחד למול בע  אחד למול אחר השבת ואחד למול בשבת  
  לרב הונא 

  א"כרשב
   חייב:אליעזר' לר  1ע"חייב לכו

  2 פטור:יהושע' לר
  לרב יהודה 

  מ"כר
   חייב:עזראלי' לר
  3 פטור:יהושע' לר

  4ע" פטור לכו:של שבתלבאופ� שלא מל 
  5ע" חייב לכו:של שבתלבאופ� שמל כבר 

  
  :שבת ד� קלז

  ?ט"בשבת וביו, הא� מסנני� דרכו,  על הכלי6הא� תולי� את המשמרת
  

  בשבת  ביו� טוב  
   תולי#:אליעזר' לר  הא� תולי� את המשמרת

   אי# תולי#:לחכמי�
  אי# תולי#

   נותני�:אליעזר' לר  נותני�  � נותני� שמרי� לתלויההא
   אי# נותני�:לחכמי�

  
  ?ט"מכשירי אוכל נפש כדלהל� הא� דוחי� יו

  
  ט"שאי אפשר לעשות� מערב יו  ט"שאפשר לעשות� מערב יו  

   רק אוכל נפש%אי# דוחה   לחכמי�
  דוחה  אי# דוחה  יהודה' לר
  7דוחי�  אליעזר' לר

  

                                                           
 . חייב%דהרי מל את של אחד בשבת בשבת , מצוה ולא עשה מצוהל שא� טעה בדבר "דס 1
 . הא� חייב או פטור%ל שנחלקו בא� טעה בדבר מצוה ועשה מצוה "דס 2
 . הא� חייב או פטור%שלא עשה מצוה ' ל שנחלקו בא� טעה בדבר מצוה אפי"דס 3
  .ע" פטור אליבא דכו%ל שא� טעה בדבר מצוה ועשה מצוה "דס 4
היינו דוקא באופ# שעדיי# לא , ע פטור בעסוק במצוה"ל להקל דלכו"מ ס"שר' שאפי', בגממבואר  5

בזה א� , ש שאי# יותר לפניו לעשות מצוה"אבל א� טעה ומל את של שבת בע, מל את של שבת
ורק ששניה� לפניו .  כיו# שלא ניתנה שבת להדחות אצלו%ש בשבת חייב "שוב טעה ומל את של ע

 .  רק אז א� טעה פטור, אצל אותו של שבתשנתנה שבת להדחות
ומותחי� אותו על הכלי ונותני� לתוכו יי# , משמרת הוא כמי# בד עגול העשוי כחצי כדור 6

 .יש לדו# משו� עשיית אהל עראי, וכשתולה את המשמרת על הכלי. ושמרי� ומסתנני# ויורד
כשירי� שלעשות� הוא איסור אליעזר הוא רק מ' שכל מה שהתיר ר, )ה דרבי"בד(' צידדו התוס 7

 .אבל אלה שיש בה� איסור דאורייתא לא התיר, דרבנ#


