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  .קד ד� עירובי�
  ?תב� במקומות דלהל� שלא יחליקלרדות הא� מותר לבזוק מלח או 

  

   בחצר או מקו� מחליק�במדינה    על הכבש�במקדש   
  2אסור  1מותר  מלח
  3מותר         תב�

  
  ?הא� מותר להשמיע קול בשבת בכלי

  

   כקול דפיקה על גבי הדלת �קול סת�   
  או קול העשוי להעיר את החולה

 � קול נעי
  כגו� קול שעשוי להרדי� 

  4 הכל אסור                    לעולא
  אסור  5מותר  לרבה

  

  :עירובי� ד� קד
  ?שר� שנמצא במקדש כיצד מוציאו

  

  הא� מותר לכה�  
  ? להוציאו בידו

  הא� מותר לכה�
  ? לטמא אבנטו להוציאו

  הא� מותר להשהותו
�  ? עד שימצא צבת של ע

   דמשהה הטומאה אסור   וכ# צרי# לעשות  מותר   אסור  ב"יוחנ� ב' לר
   וכ# צרי# לעשות מותר    דמטמא לאבנט אסור   אסור  יהודה' לר

  
  ?נמצא השר� במקומות דלהל� במקדש מה יעשה

  

  כל מקו� שחייב עליו כרת בכניסתו   מ� ההיכל והאול�   
   דהיינו כל העזרה�

  לשכות
   בסיר של נחושת לי                 מכסהו בכ  מוציאו  שמעו� ב� ננס' לר

    מכסהו בכלי     מוציאו    עקיבא' לר
                                                           

כ הרי הוא "דא, )אלא אחר העבודה מולחי� עורות קדשי� מהמלח שש� (דאינו מבטל את המלח ש� 1
וכגו� , ואינו יכול להשאירו ש� רק מתי שאינו עושה עבודה, ועוד שהמלח הוא חציצה, מוסי� על הבני�

 .בהולכת עצי� למערכה
, יש בדבר איסור שבות, א� לא מבטל את המלח' ואפי. דמבטל את המלח ש�, משו� השואת גומות 2

 . ודוקא במקדש התירו שבות ולא במדינה
דודאי יצטר! את התב� שנת� ש� , אי� בזה איסור של השוואת גומות, דכיו� שאינו מבטל את התב� ש� 3

 או בקופה אלא רק ירדה כדרכו בחול בסללא , אול� כשהוא מרדה. לאכילת בהמה או לגבל בו טיט
 שהופ! הקופה ונותנה ,)ה דרש"בד(' או כמו שכתבו התוס. שנשארו רק השולי� " בשולי קופה שנשברה 

  .י דאסור"אבל ביד נראה לר, על שוליה דזה שינוי
 משו� "ג טבלא שלא שיי! השוואת גומות אסור "ע' ה שלשיטתו נשי� המשחקות באגוזי� אפי"וה 4

  .עת קולהשמ
אסור לספק את כפיו ולטפח בידיו , ומה שמצינו שהמשמר פירות מפני העופות או דלועי� מפני החיה 5

שהוא משו� גזירה שמא יבוא לטול , פירש רב אחא. א� שאינו קול נעי�, ולרקד ברגליו כדי להפחיד�
  .ר"אמות ברה' אב� ולזורקה בה� ד


