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  .צו ד� עירובי�
  ?ק ורב� גמליאל"שנחלקו בה� ת) בעמוד זה(מה ה� הסברות שנזכרו בסוגיי� 

  
   שני זוגות�רב� גמליאל    זוג אחד�תנא קמא   

  ע לצאת "א דכו"איבע
  לא בעי כוונה

 " בל תוסי�"בלעבור 
  1 למצוהלא בעי כוונה

 " בל תוסי�"בלעבור 
  בעי כוונה למצוה

  א שבת "איבע
  לי�לאו זמ� תפי

  שלא בזמנו עובר ' אפי
  2כוו)מג� בלא " בל תוסי�"ב

  ולא מכוו)שלא בזמנו 
  "בל תוסי�"אינו עובר על 

  
  ?הא� לילה ושבת זמ� תפילי�, לתנאי� דלהל�

  
  שבת  לילה  

  לאו זמ) תפילי)  יוסי הגלילי' לר
  לאו זמ) תפילי)  זמ) תפילי)  עקיבא' לר

  (((((  זמ) תפילי)  רבי נת�
  (((((  לאו זמ) תפילי)  נייונת� הקיטו

  
  :עירובי� ד� צו

  ?והא� שבת זמ� תפילי�, הא� נשי� מותרות לסמו$ על קרבנ�
  

  הא� שבת הוא זמ� תפילי�  הא� מותר לנשי� לסמו$  
  4זמ) תפילי)  3אסור  יהודה' מאיר ולר' לר
  5(((((  מותר  שמעו�' יוסי ולר' לר

  
  

                                                           
 ".בל תוסי�"מצוה יעבור בזוגות ג� שלא מכוו) לש� ' ולכ) א� יניח ב 1
 לא ,ועוד. כ כיו) ששבת לאו זמ) תפילי) ג� בזוג אחד הרי הוא מוסי�"דא, פירוש זה' ודחתה הגמ 2

כ אי+ יושבי� בסוכה ביו� השמיני "דא, בזמנו ולא מכוו)בשלא " בל תוסי�"יתכ) לומר שעובר ב
  .מספק

וסת� ספרא ,  דבני ישראל סומכי) ובנות ישראל אינ) סומכות:איתא) ספרא((בתורת כהני�  3
 אבל ( דדוקא את התינוקות לא מעכבי� מלתקוע ,:)ד� לב (ה"מ סת� בר"וכ) ר. יהודה' היינו ר

 .נשי� מעכבות
כל שיש בו (יהודה דאי) נשי� רשאות לקיי� מצות עשה שהזמ) גרמא ' מ ור"ל לר"דכיו) דס 4

או בתפילי) ,  שעושה אותה בכל כוחו ונשע) על הבהמה( כה בקדשי�כגו) סמי, איזה סר+ איסור
ל שאשה "ובכל אופ) ס, )או שחוששי� שאי) יודעות לשמור גו� נקי, שיש בזה בזיו) לתפילי)

כ לא חשיב " וא(ל ששבת זמ) תפילי) "מ דס"ש, המוצאת תפיל) בשבת לובשת אותו ומכניסתו
 .ונשי� חייבות בתפילי), ע שהזמ) גרמא"מ
ל שנשי� במצות עשה שהזמ) גרמא ה� "כיו) שס, אכ) א� מצאה תפילי) בשבת יכולה להכניס� 5

  ).ד"ק נ"א ס"א סימ) ש"מג' וע. (רשות


