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עירובי�עירובי�עירובי�עירובי�

אבן העזר

רמד	מסכתנושא

(1) איסורי ביאה

"" יט.עירובי�חומרת איסור ישראל הבא על גויה

רמד	מסכתנושא

(1) גירושין

"" טו:עירובי�גט על תנאי עד מות האשה (1)

רמד	מסכתנושא

(1) גירושין-גיטין

"" (1) �טו:עירובי�כתיבת גט ע"ג דבר שיש בו רוח חיי

אגדה, מחשבה ומוסר

רמד	מסכתנושא

(7) אגדתא

"" נג:עירובי�אשה,  תינוקת ותינוק שנצחו לר' יהושע ב� חנניה

"" סה:בג' דברי� אד� ניכר בכוסו,  כיסו וכעסו (ושחקו)

"" מא:דברי� המעבירי� אד� על דעתו ועל דעת קונו

"" �נה:חיי יושבי צריפי� והולכי מדברות אינ� חיי

"" סה.נכנס יי� יצא סוד

"" �יט.פתחה של גיהנ� (1) ושל ג� עד� ושמותיה

"" כא.רחבה מצוות" מאוד

רמד	מסכתנושא

(2) אמונה ומחשבה-גלות וגאולה

"" מג:עירובי�אי� אליהו הנביא בא בערבי שבתות וי"ט (1)

"" מג:בביאת המשיח כל האומות יהיו עבדי� לישראל

רמד	מסכתנושא

(1) גשמים

"" (1) �מה:עירובי�מקור� של גשמי

רמד	מסכתנושא

(2) ישראל

"" יט.עירובי�אפי' פושעי ישראל מלאי� מצוות כרמו�

"" �כא.שבח ישראל אפי' רשעי� שבה

רמד	מסכתנושא

(8) מדרש

"" יח.עירובי�בריאת אד� וחוה (2)

"" �נג.ויק� מל" חדש על מצרי

"" סג.חטא יהושע ב� נו�

"" סג.חטא נדב ואביהו

"" ק:י' קללות שנתקללה חוה

"" יד.י� שעשה שלמה

"" נג.נמרוד הוא אמרפל

"" נג.ש� מערת המכפלה

רמד	מסכתנושא

(8) מוסר

"" נג:עירובי�אל תרבה שיחה ע� האשה

"" (3) �נג.בי� דורות ראשוני� לאחרוני

"" יג:הדוחק את השעה והנדחה מפניה (2)

"" �סג:היש� במקו� שאיש ואשתו ישני

"" �סד.המתעשר ברגע יקיי� מצוה בממו� כדי שיתקיי

"" נד.הנאה בעוה"ז

"" �נד.הנחלת ירושה לדורות הבאי

"" יג:נח לאד� שלא נברא משנברא

רמד	מסכתנושא

(1) מוסר-בין אדם לחברו

"" סד.עירובי�יפטר אד� מחברו מתו" דבר הלכה (2)

רמד	מסכתנושא

(1) מוסר-יסורין

"" �מא:עירובי�יסורי� המונעי� מלראות פני גיהנ

רמד	מסכתנושא

(1) מוסר-יצר טוב ויצר הרע

"" יח.עירובי�אוי לי מיוצרי ואוי לי מיצרי (2)

רמד	מסכתנושא

(2) מוסר-צניעות וענוה

"" יג:עירובי�המחזר אחר הגדולה והבורח ממנה

"" יג:המשפיל עצמו והמגביה עצמו

רמד	מסכתנושא

(1) מוסר-שכר ועונש

"" כב.עירובי�שכר ועונש לצדיקי� ולרשעי� בעוה"ז ובעוה"ב

רמד	מסכתנושא

(1) צדיק /  רשע-צדיק

"" יח:עירובי�אומרי� מקצת שבחו של אד� בפניו

רמד	מסכתנושא

(1) צדיק /  רשע-רשע

"" יט.עירובי�רשעי� מצדיקי� עליה� את הדי� בשעת פורענות�

אורח חיים

רמד	מסכתנושא

(1) בית כנסת

"" יח:עירובי�אסור לעבור אחר בהכ"נ (3)

רמד	מסכתנושא

(2) ברכות

"" מ:עירובי�ברכת שהחיינו בלי כוס (1)

"" מ:ברכת שהחיינו בר"ה וביוה"כ

רמד	מסכתנושא

(3) ברכות-ברכות הנהנין

"" כח:עירובי�ברכה על חזיז וכשות

"" (2) �יד:ברכה ראשונה על מי
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"" �ל.עירובי�גדר מזו� ודבר הז� לברכה ולנדרי

רמד	מסכתנושא

(1) ברכת המזון

"" יז:עירובי�מי� אחרוני� חובה

רמד	מסכתנושא

(3) והיה מחניך קדוש

"" יח:עירובי�איסור הסתכלות באשה (3)

"" יח:הליכה אחר אשה (2)

"" ק:הליכות בשעת תשמיש

רמד	מסכתנושא

(1) ציצית

"" צו:עירובי�המוצא תכלת

רמד	מסכתנושא

(1) תפילה-הזכרות בתפילה

"" מ:עירובי�הזכרות בתפילות שבת שחל בר"ח או בחוה"מ

רמד	מסכתנושא

(1) תפילה-סדר ונוסח התפילות

"" מ.עירובי�תפילת מוס	 בר"ה או בר"ח שחל בשבת

רמד	מסכתנושא

(6) תפילין

"" צז.עירובי�הנחשב למומחה ליקח ממנו תפילי�

"" צו.לילה אי הוי זמ� תפילי� (1)

"" צה:מקו� הנחת תפילי� ביד ובראש (1)

"" צז.קשר עניבה לתפילי� ולשבת

"" צה:שבת אי הוי זמ� תפילי� (1)

"" צו:תפילי� אי הוו מצות עשה שהזמ� גרמא

זרעים

רמד	מסכתנושא

(1) חלה

"" פג.עירובי�שיעור עיסה החייבת בחלה (2)

רמד	מסכתנושא

(2) כלאים

"" �טז.עירובי�מחיצה בכלאי

"" �יא.צורת הפתח למחיצת כלאי

רמד	מסכתנושא

(3) תרומות ומעשרות

"" יז:עירובי�אכילת דמאי לעניי� ולאכסניא

"" כח:קור הדקל לתו"מ,  טומאת אוכלי� וברכה

"" כח:שקדי� מרי� ומתוקי� לתו"מ

רמד	מסכתנושא

(2) תרומות ומעשרות-מעשר שני

"" כז:עירובי�הבלעה בכס	 מע"ש

"" כז.הניקח בכס	 מע"ש

חושן המשפט

רמד	מסכתנושא

(1) גניבה וגזילה-גזילה

"" סב.עירובי�ב� נח נהרג על פחות משוה פרוטה ולא נית� להשבו� (1)

רמד	מסכתנושא

(1) מכירה-קניינים

"" פא:עירובי�קני� מעות ומשיכה במטלטלי�

רמד	מסכתנושא

(1) עונשין-מלקות

"" יז:עירובי�לאו שנית� לאזהרת מיתת ב"ד (2)

רמד	מסכתנושא

(1) שליחות

"" לא:עירובי�חזקה שליח עושה שליחותו (1)

טהרות

רמד	מסכתנושא

(1) טומאת אשה-זב/זבה

"" לה.עירובי�טומאת היסט הזב בכלי ובאהל

רמד	מסכתנושא

(2) טומאת כלים

"" כד.עירובי�כלי שניקב ותיקנו וחזר וניקב לטומאה (2)

"" י:עומד מרובה על הפרו& בעור עסלא לשיעור טפח

רמד	מסכתנושא

(2) טומאת מת

"" ל:עירובי�אהל זרוק אי הוי אהל (1)

"" ל.שיעור פתח לטומאת מת באהל לעוג מל" הבש�

רמד	מסכתנושא

(3) מקואות

"" ד:עירובי�חציצה לטבילה ברובו או במקפיד (1)

"" ד:שיעור מקוה (1)

"" יד.שיעור מקוה (2)

יורה דעה

רמד	מסכתנושא

(2) אבלות

"" מו.עירובי�באבלות הלכה כדברי המיקל (1)

"" מא:המתי� בפתאומיות מתו" חיות

רמד	מסכתנושא

(1) אבלות-מת מצוה

"" יז.עירובי�מת מצוה קונה מקומו (1)

רמד	מסכתנושא

(2) הלכה -  כללי

"" צב.עירובי�דיורי חצר גדולה וקטנה להלכות שונות
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"" סה.עירובי�שיכור למקח וממכר,  עונשי� ותפילה

רמד	מסכתנושא

(1) מזוזה

"" יא:עירובי�פתח עשוי ככיפה למזוזה

רמד	מסכתנושא

(1) מלחמה

"" •יז.עירובי�דברי� שפטרו מחנה היוצא למלחמה

רמד	מסכתנושא

(2) נדרים ושבועות-התרת נדרים

"" סד:עירובי�אי פותחי� להתרת נדרי� בחרטה (1)

"" סד:התרת נדרי� כשהוא רכוב

רמד	מסכתנושא

(2) סת"ם

"" צח.עירובי�זריקת כתבי הקודש או הנחת� הפו"

"" יג.עירוב קנקנתו� בדיו לכתיבת סת"� ומגילת סוטה (1)

רמד	מסכתנושא

(1) ע"ז

"" עט:עירובי�סת� אשירה האסורה

רמד	מסכתנושא

(1) שחיטה

"" �סג.עירובי�חובה להראות סכי� של שחיטה לחכ

כללים

רמד	מסכתנושא

(13) כללי פסיקה

"" ו:עירובי�ב"ש וב"ה הלכה כב"ה (1)

"" יג:ב"ש וב"ה הלכה כב"ה (2)

"" יד:הלכה כר' יוסי,  שנימוקו עמו (1)

"" נא.הלכה כר' יוסי,  שנימוקו עמו (2)

"" מז.הלכה כר"מ בגזירותיו (1)

"" מו:הלכה כרבי מחברו ולא מחבריו (1)

"" מו.יחיד המיקל כנגד רבי� בדרבנ�

"" פב.ל' אימתי ובמה דברי� אמורי� במשנה

"" סב:משנת ראב"י קב ונקי (1)

"" ו:פסיקה כתרי קולי או כתרי חומרי (1)

"" �מו:פסיקת הלכה במחלוקות בי� תנאי� שוני

"" יד:ראיה להלכה ממנהג ישראל (2)

"" מז:שמואל ור' יוחנ� הלכה כר' יוחנ�

רמד	מסכתנושא

(47) כללים הלכתיים

"" לב.עירובי�אי אומרי� לאד� חטא כדי שיזכה חבר" (2)

"" (1) �טו:אי אמרינ� אפשר לצמצ

"" יד.אי אמרינ� 'רואי�'

"" ד:אי גוזרי� גזירה לגזירה (3)

"" צט.אי גוזרי� גזירה לגזירה (4)

"" לו:אי יש ברירה (1)

"" לז.אי יש ברירה (2) בדרבנ�

"" עא:אי יש ברירה (3)

"" פב.אי יש ברירה (4)

"" סג.אי� חכמה ואי� תבונה ואי� עצה לנגד ה' (2)

"" כז.אי� למדי� מ� הכללות ואפי' במקו� שנאמר חו& (1)

"" (5) �כח.בטלה דעתו אצל כל אד

"" (6) �ל:בטלה דעתו אצל כל אד

"" צו.בל תוסי	 כשאי� מתכוו� לש� מצוה (1)

"" צו.בל תוסי	 שלא בזמ� המצוה (1)

"" קג.בני חבורה זריזי� ה� (2)

"" לז:ברירה בתרומה ובתרומת מעשר

"" מא:גדול כבוד הבריות שדוחה ל"ת שבתורה (4)

"" ג.דברי תורה אי� צריכי� חיזוק (1)

"" �ל:דברי� ששיעור� לפי האד

"" כא:העובר על דברי חכמי� חייב מיתה (2)

"" סז:העלאת שאלות על מורה הוראה קוד� מעשה

"" צו.השמר ל' לאו ועשה (1)

"" צו.השמר פ� ואל ל' לאו (1)

"" (1) �צז.חזקה בב' או ג' פעמי

"" עז.חכמי� עשו חיזוק לדבריה� יותר משל תורה (1)

"" פה:חכמי� עשו חיזוק לדבריה� יותר משל תורה (2)

"" (1) �מט.כופי� על מדת סדו

"" נ.כל שאינו בזה אחר זה אפי' בבת אחת אינו (1)

"" ט.לבוד וחבוט כאחד

"" ט.לבוד משתי רוחות (1)

"" סג:מילתא דלא שכיחא לא גזרו בה רבנ� (1)

"" ט.מצא מי� את מינו וניעור (1)

"" צה:מצוות אי צריכות כוונה (2)

"" לא.מצוות לאו להנות ניתנו (1)

"" כז.מצות עשה שהזמ� גרמא נשי� פטורות (3)

"" צו.נשי� המקיימות מצוות עשה שהזמ� גרמ�

"" ה:ספק דרבנ� להקל (2)

"" מה:ספק דרבנ� להקל (3)

"" פב:עד אי עד בכלל (2)

"" סח:קנס שוגג אטו מזיד (2)

"" ק.קנס שוגג אטו מזיד (3)

"" ק.שב ואל תעשה או קו� עשה איזה מה� עדי	

"" (1) �ט.שיעור לבוד * ג' או ד' טפחי

"" (2) �יד.שיעור לבוד * ג' או ד' טפחי

"" (3) �טז:שיעור לבוד * ג' או ד' טפחי

"" (4) �עו.שיעור לבוד * ג' או ד' טפחי

רמד	מסכתנושא

(5) מידות ושיעורין

"" ד.עירובי�ז' המיני� אסמכתא לשיעורי תורה (2)

"" פג.מידות מדבריות,  ירושלמיות וציפוריות

"" �ג:שיעור אמה לסוכה,  מבוי וכלאי

"" יד:שיעור גודש כלי בלח וביבש (2)

"" •פג.שיעור ככר,  פרס וחצי פרס

רמד	מסכתנושא

(3) ספקות

"" לה:עירובי�חזקה במקו� תרי ותרי (1)

"" לה:ספק דאו' ודרבנ�

"" עו.ספק דרבנ� בתרתי דסתרי
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מועדים

רמד	מסכתנושא

(3) יום טוב

"" •לט:עירובי�ב' י"ט של גלויות אי הוו קדושה א' (1)

"" לח:הכנה משבת ליו"ט וההיפ" (1)

"" לח.שבת ויו"ט הסמוכי� אי הוו קדושה א' (1)

רמד	מסכתנושא

(4) סוכות-סוכה

"" טו:עירובי�דבר שיש בו רוח חיי� לדופ� סוכה וגולל לקבר

"" �מד.דופ� סוכה מאד�,  בהמה או כלי

"" צה.סוכה ע"ג אכסדרה שיש או אי� לה פצימי� (1)

"" ג:שיעור מינימלי לסוכה (1)

רמד	מסכתנושא

(1) עיבור שנה

"" נו.עירובי�חישוב תקופות השנה

רמד	מסכתנושא

(1) פסח-מרור

"" •כו:עירובי�ערקבלי� למרור בפסח

רמד	מסכתנושא

(2) ראש השנה

"" ••לט.עירובי�ב' ימי� טובי� של ר"ה לעירוב ועוד

"" •מ.הזכרת ר"ח בתפילת ב' י"ט של ר"ה

רמד	מסכתנושא

(1) תעניות

"" מ:עירובי�השלמת תענית יחיד או ט' באב שחל בע"ש

פניני הש"ס

רמד	מסכתנושא

(4) דרך ארץ

"" צט.עירובי�הרק כיחו לפני רבו

"" �פו.כיבוד עשירי

"" ק:לימוד דר" אר& מבע"ח

"" ג.קדירת שותפי� לא חמה ולא קרה

רמד	מסכתנושא

(1) פתגמים

"" סג.עירובי�לא נביא אנכי ולא ב� נביא אנכי (2)

רמד	מסכתנושא

(11) שונות

"" סד:עירובי�אוכלי� שנמצאו בדר"

"" כט.אכילת בצל

"" נה:אכילת ירק

"" סט.גדר ישראל מומר

"" נג:דיבור בל' צחות

"" יד.היק	 ושטח עיגול (1)

"" נו:היק	 ושטח עיגול (2)

"" עו.היק	 ושטח עיגול (3)

"" �נו:חישוב תחומי ומגרשי ערי הלויי

"" נז.מדת אלכסו� ריבוע (1)

"" עו:מדת אלכסו� ריבוע (2)

רמד	מסכתנושא

(3) תולדות תנאים ואמוראים

"" יג:עירובי�מעלת ר"מ

"" כד.ר' יוחנ� תלמיד חזקיה

"" יג.ר"מ שימש לפני ר' ישמעאל ור"ע (1)

קדשים

רמד	מסכתנושא

(1) מעשה הקרבנות

"" ק.עירובי�נתערבו דמי קרבנות מת� ד' במת� א' (1)

רמד	מסכתנושא

(3) משכן ומקדש

"" כג:עירובי�מיקו� המשכ� בתו" חצר המשכ�

"" ב.מקדש נקרא משכ� וההיפ"

"" ••קד:שר& שנמצא במקדש בשבת

רמד	מסכתנושא

(2) משכן ומקדש-ביאת מקדש ומשמשיו

"" קד:עירובי�טומאת מקדש וקדשיו בדבר שאי� לו טהרה

קה.כניסת לויי�,  ישראלי�,  טמאי� ובעלי מו� להיכל לצור" מלאכה""

רמד	מסכתנושא

(2) משכן ומקדש-כלי המקדש

"" ד.עירובי�שיעור אמה במזבח העולה ובמזבח הזהב (1)

"" ד:שיעור אמה במקדש ובכליו (1)

רמד	מסכתנושא

(1) עבודת המקדש

"" קג:עירובי�יתור בגדי� וחציצה בעבודת המקדש (1)

שבת

רמד	מסכתנושא

(1)

"" קג.עירובי�שינוי במלאכה לצור" מכשירי מצוה

רמד	מסכתנושא

(1) ל"ט אבות מלאכה-יב -  גוזז

"" ••קג.עירובי�חיתו" יבלת מקרב� או אד� במקדש ובמדינה

רמד	מסכתנושא

(1) ל"ט אבות מלאכה-כא-כב -  קושר ומתיר

"" ••קב:עירובי�קשירת מיתר בכלי נגינה במקדש ובמדינה

רמד	מסכתנושא

(1) ל"ט אבות מלאכה-ל -  ממחק

"" ••קב:עירובי�הנחת רטיה ע"ג פצע במקדש ובמדינה (1)
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רמד	מסכתנושא

(11) ל"ט אבות מלאכה-לד-לה -  בונה וסותר

"" מד.עירובי�אהל עראי בשבת ויו"ט (3)

"" (2) �לה.בני� וסתירה בכלי

"" ••קב:החזרת ציר דלת במקדש ובמדינה

"" לה.מגדל מע& אי דינו כאהל לשבת ולטומאה

"" ••קא:נעילת דלת בנגר שיש בראשו גלוסטרא

"" ••קא.סגירת דלת בשבת משו� בונה

"" •קב.עשייה ותוספת על אהל עראי (2)

"" פו:עשיית אהל עראי לכתחילה

"" ••קד.פיזור מלח ע"ג כבש המזבח

"" ••קב.שימוש בנגר הנגרר והמונח במקדש ובמדינה

"" קא.שינוי בבני� עראי ביו"ט לצור" אוכל נפש

רמד	מסכתנושא

(19) ל"ט אבות מלאכה-לט -  מוציא מרל"ר

"" ••צט:עירובי�בור או אשפה הסמוכי� לרה"י

"" ••פח.הטלת שופכי� בחצר או בביב שברה"ר

"" •צו:הצלת תפילי� חדשות

"" ••צה.הצלת תפילי� שמצא� ברה"ר

"" ••צז.הצלת תפילי� שמצא� ברה"ר בשעת סכנה

"" פה:זריקה בי� ב' בתי� של א' משני צידי רה"ר

"" ••צח:טלטול ברה"י או ברה"ר כשעומד באחרת

"" צח.טלטול ברה"ר למעלה מי' (2)

"" צט.טלטול ברה"ר למעלה מי' (3)

"" •צז:טלטול ברה"ר פחות פחות מד' אמות (3) או מיד ליד

"" ••קא.טלטול מפתח כשעומד ברשות אחרת מהדלת

"" פז.טלטול מרל"ר דר" מקו� פטור

"" ••צח:טלטול ע"ג זיז שלפני החלו�

"" ••צז:כתבי הקודש שנתגלגלו מידו לרה"ר

"" ••צט.עמידה ברשות א' ושתיה מרשות אחרת (2)

"" •צט.עקירה והנחה ע"ג מקו� ד' על ד' (2)

"" ••צט:קליטת מי� מהגג דר" מרזב או צינור

"" ••צט.רוק בפה כמשקה להוצאה בשבת ולטומאה

"" נא.שיעור ד"א למעביר ברה"ר

רמד	מסכתנושא

(1) מוקצה-כלי שמלאכתו לאיסור

"" לה.עירובי�טלטול כלי שלא לצור" תשמישו (2)

רמד	מסכתנושא

(1) מלאכת מחשבת-דבר שאין מתכוון

"" (2) �•ק:עירובי�דשא"מ * תלישת עשבי

רמד	מסכתנושא

(5) מלאכת נכרי

"" סז:עירובי�אמירה לנכרי במקו� מצוה

"" סז:אמירה לנכרי שבות (2)

"" מ.המתנה בכדי שיעשו להנאה ממלאכת נכרי בשבת ויו"ט

"" סח.מלאכת נכרי לתינוק אגב אמו

"" (1) �•מ.נכרי שהביא לישראל מחו& לתחו

רמד	מסכתנושא

(2) פיקוח נפש

"" עט:עירובי�הדלקת מדורה ליולדת ולחולה בשבת (2)

"" מה.חילול שבת בשעת מלחמה

רמד	מסכתנושא

(1) קידוש והבדלה-קידוש

"" עט:עירובי�המקדש צרי" שיטעו� כמלא לוגמיו

רמד	מסכתנושא

(1) רפואה בשבת

"" ••קג:עירובי�כריכת גמי וכיו"ב על פצע בשבת במקדש ובמדינה (1)

רמד	מסכתנושא

(23) רשויות

"" (3) �יא:עירובי�חוקקי� להשלי

"" (4) �לג:חוקקי� להשלי

"" (5) �•קא:חוקקי� להשלי

"" פז:חורי כרמלית

"" �••צד.חצר או בית שנפרצו לרה"ר מב' רוחותיה

"" ••צד.חצר שנפרצה לרה"ר

"" עח.מיעוט שטח ד' טפחי� לרה"י ע"י יתדות

"" יא:מני� מחיצות לרה"י מדאו' (1)

"" יב:מני� מחיצות לרה"י מדאו' (2)

"" ••צה.מני� מחיצות לרה"י מדאו' (3)

"" �•כב:מעלות ומורדות שבא"י שבוקעי� בה� רבי

"" ו:מעמד העיר ירושלי� לרשויות שבת (1)

"" כב.מעמד העיר ירושלי� לרשויות שבת (2)

"" קא.מעמד העיר ירושלי� לרשויות שבת (3)

"" ט.מקו� שאי� בו ד' על ד'

"" נא.עמוד בגובה י' וקוטר ד'

"" •צד.צידי רה"ר (2)

"" פט.רה"י בתו" רה"י (2)

"" לב:רה"י עולה עד לרקיע (2)

"" לד:רה"י עולה עד לרקיע (3)

"" לג:רה"י תלויה אי אמרינ� גוד אחית מחיצתא

"" �•כב.רה"ר בא"י,  בבבל ובכל העול

"" פז.שיעורי כרמלית (2)

רמד	מסכתנושא

(17) רשויות-היקף שלא לדירה

"" •כד.עירובי�הוק	 שלא לדירה ופתח לו פתח לבית

"" סז:הזורק לקרפ	 יותר מבית סאתי� שלא הוק	 לדירה (2)

"" •כב.היק	 אויר לדירה ודירה לאויר

"" �•כג:המקור לשיעור בית סאתי

"" ••כג.טלטול בקרפ	 בית סאתי� או יותר

"" �•צ.טלטול ד"א בגג יותר מבית סאתי

"" •צ.טלטול ד"א בספינה

"" ••צט:טלטול תחת איל� המיס" על האר&

"" •כה.מחיצה ע"ג מחיצה לתיקו� היק	 שלא לדירה ולנכסי הגר

"" �•כד.קרפ	 יותר מבית סאתי� לדירה ונתמלא מי

•כג:קרפ	 יותר מבית סאתי� שהוק	 לדירה ונזרע או נטע רובו או מיעוטו""

"" •כה:קרפ	 שנפר& במלואו לחצר

"" •כה.תיקו� היק	 שלא לדירה ע"י מיעוט

"" •כה.תיקו� היק	 שלא לדירה ע"י תיקו� במחיצות

"" •כד.תיקו� מחיצה שלא הוקפה לדירה

"" •כה:תיקו� עראי באבוורנקא דריש גלותא

"" �•כד:תיקו� רחבה הפתוחה למבוי ולשביל של כרמי
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רמד	מסכתנושא

(5) רשויות-חצר

"" ••צב.עירובי�גג או חצר קטנה וגדולה הפרוצות זל"ז

"" ט:חצר קטנה שנפרצה לחצר גדולה

"" יב.לשו� י� הנכנס לחצר

"" •יב.פסי חצר בדופ� שנפרצה לרה"ר

"" •יא.צורת הפתח לפרו& מרובה על העומד בחצר

רמד	מסכתנושא

(14) רשויות-לחי

"" �•ח:עירובי�טלטול בי� לחיי

"" פ:לחי או קורה מאשירה

"" •ה.לחי הבולט מדופנו של מבוי

"" י.לחי המוש" ע� דופנו של מבוי

"" �ח.לחי הנראה מבחו& ושווה מבפני

"" •ט:לחי הנראה מבפני� ושווה מבחו& וההיפ"

"" •טו.לחי ומחיצה העומדי� מאליה�

"" •יד:לחי לחצי מבוי

"" �••טו.לחי מדבר שיש בו רוח חיי

"" •יד:לחי מוגבה או מופלג מהכותל

"" •יב:לחי משו� מחיצה או משו� היכר

"" ••יד:שיעורי מידות לחי

"" ט.תו" הפתח צרי" לחי אחר

"" •ח.תיקו� מבוי עקו� ע"י לחי מחצלת בעקמומיתו

רמד	מסכתנושא

(27) רשויות-מבוי

"" •ה:עירובי�היתר מבוי בעומד מרובה על הפרו&

"" פ.השתתפות בעשיית לחי או קורה בע"כ

"" •ז.מבוי הכלה לרחבה

"" •ח:מבוי העשוי כנדל

"" ט.מבוי מרוצ	 בלחיי� פחות פחות מד' אמות

"" �ו.מבוי עקו

"" •י.מבוי רחב כ' אמה

"" יב:מבוי שארכו כרחבו

"" ז:מבוי שנפר& במלואו לחצר ונפרצה חצר כנגדו (1)

"" •ח.מבוי שנפר& במלואו לחצר ונפרצה חצר כנגדו (2)

"" •ה:מבוי שנפר& מצידו או מראשו

"" ה.מבוי שנפר& מצידו כלפי ראשו

"" •ח:מבוי שצידו א' קצר וצידו א' ארו"

"" •ח.מחיצת י� או אשפה

"" •ו.עירוב מבואות המפולשי� לרה"ר

"" •ז.עירוב מבוי המפולש מצד א' לרה"ר ומצד א' לכרמלית או מב

"" •יב.פתח קט� מד' טפחי� אי צרי" תיקו�

"" •יא.צורת הפתח למבוי גבוה כ' ואמלתרא לרחב י'

"" �•ה.רוחב חקיקת מבוי הנמו" מי' טפחי

"" ••ד:רוחב מיעוט מבוי הגבוה מכ' אמה

"" ב:רוחב פתח מבוי (1)

"" ••י.רוחב פתח מבוי (2)

"" •עג:שיעור בתי� וחצרות הפתוחי� למבוי להתירו

"" •ה.שיעור מינימלי למבוי

"" •י:תיקו� מבוי רחב מי' אמה בצורת הפתח

"" ••יא:תיקו� פתח מבוי סתו� ע"י לחי ו/או קורה

"" ••יג.תיקו� פתח מבוי סתו� רחב פחות מד' אמות

רמד	מסכתנושא

(32) רשויות-מחיצה

"" �•כב.עירובי�ביטול מחיצות ע"י בקיעת רבי

"" •פו:גוד אחית מחיצתא וכו	 כאחד

"" פט.גוד אחית/אסיק מחיצתא (2)

"" •צג.דיורי� בקרפיפות הסמוכות זל"ז ומגופפות

"" צד:טלטול באכסדרה בבקעה (1)

"" כו.מחיצה העשויה לנחת

"" •צב:מחיצה לאיסור

"" •כה:מחיצה פנימית במקו� מחיצה חיצונית

"" �•מג:מחיצה של בני אד

"" כ.מחיצה שנעשתה בשבת בשוגג או במזיד (2)

"" כה.מחיצה שנעשתה בשבת בשוגג או במזיד (3)

"" יז.מחיצה שנפרצה בשבת בבית,  חצר או מבוי

"" •פו.מחיצה תלויה ביבשה ובמי� לשבת ולסוכה (1)

"" יב.מחיצה תלויה במי� (1) ובחורבה

"" (2) �•מז:מחיצה תלויה במי

"" ••פז:מחיצה תלויה במי� למלאות ולשפו"

"" ד:מחיצות הל"מ (1)

"" •טז:מחיצות המותרות ליחיד ולשיירא בדר" ובישוב

"" ••טז:מחיצת שתי או ערב ע"י לבוד

"" י:עומד מרובה על הפרו& (1)

"" ••טו:עומד מרובה על הפרו& (2)

"" •טז:עומד מרובה על הפרו& בערב

"" י:עומד מרובה על הפרו& משתי רוחות

"" (1) �כה.פי תקרה יורד וסות

"" (2) �•צ:פי תקרה יורד וסות

"" (3) �צד:פי תקרה יורד וסות

"" ••צה.פי תקרה יורד וסות� (4) ברה"ר

"" ••טו:פירצה יתרה על י' אמות

"" י:פרו& כעומד (1)

"" •טו:פרו& כעומד (2)

"" •צג:צירו	 גידוד ומחיצה לשיעור מחיצה

"" •יז.שינוי סטטוס מיחיד לשיירא בשבת וההיפ"

רמד	מסכתנושא

(67) רשויות-עירוב ושיתוף

"" ••עב:עירובי�אחי� האוכלי� על שולח� אביה� לעירוב חצרות

"" •סח:אי מבטלי� רשות וחוזרי� ומבטלי� (1)

"" עט:אי מבטלי� רשות וחוזרי� ומבטלי� (2)

"" •ע.אי צרי" לבטל רשות לכל אחד ואחד

"" �••פ:אי צרי" להודיע לאחרי� כשמערב עליה

"" br >,מבואות 	בעירוב חצרות,  שיתו �•פ.אי צרי" לזכות לאחרי

"" •ס.אי צרי" שיור לעיר קטנה

"" •פה.איסור רשות חברו ע"י שימוש דר" אויר

"" נט:אנשי חצר ומרפסת שלא עירבו

"" ••סח:ביטול רשות בצדוקי

"" ••סט:ביטול רשות חצרו ולא רשות ביתו

"" ••סט:ביטול רשות יחיד לרבי� וההיפ"

"" ••סט:ביטול רשות לב' שלא עירבו

"" •ע.ביטול רשות ליורש שמת מורישו בשבת

"" •עא.ביטול רשות מבעוד יו� או משחשיכה

"" •עב:בית המחוייב להשתת	 בעירוב חצרות

"" •מט.בית שמניחי� בו העירוב אי� צרי" לית� פת

"" ••פו.בית ששבתו בעליו במקו� אחר

"" •מח.ג' חצרות שעירבו החיצוניות ע� האמצעית
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"" ••פט.עירובי�גגות,  חצירות וקרפיפות כרשות א' (2)

"" עט:דיורי� הבאי� בשבת אי אוסרי� (1)

"" •צג:דיורי� הבאי� בשבת אי אוסרי� (2)

"" •ו.דעת ר' יהודה להתיר עירוב רה"ר שבי� ב' בתי� שלו (3)

"" ••עב.ה' ששבתו בטרקלי� א'

"" ע:הותר או נאסר למקצת שבת כ" דינו לכל השבת

"" �•מט.החולק עירובו לב' כלי

"" •מט.המקפיד על עירובו

"" �מח:הניחו עירוב חצרות בב' בתי� או כלי

"" •סח.חובת עירוב חצרות ושיתו	 מבואות

"" מט.חצר שבי� שתי מבואות

"" ע:ישראל וגר במגורה א' ומת הגר

"" •ס.כותל שרצפה בסולמות

"" ••כו:מאכל הראוי לעירוב ושיתו	 (1)

"" ••פ:מאכל הראוי לעירוב ושיתו	 (2)

"" •עד:מבוי או חצר שצדו א' נכרי וצדו הב' ישראל

"" �•סט.מומר לביטול רשות ולשאר ענייני

"" •כז.מי� ומלח מעורבי� לעירוב ולמע"ש

"" ••פא.נתינת מעות לחנוני או נחתו� לחלקו בעירוב

"" •נט:סול� אי חשוב כפתח או כמחיצה

"" •ל.עירוב בביצי� חיות

"" •כח.עירוב בגודגדניות,  חזיז,  כשות,  כפניות וסלק חי

"" ••ל.עירוב בככר שנשבע שלא לאוכלה או האסורה עליו

"" עא:עירוב במקו� שיתו	 אי סומכי� עליו (1)

"" ••עג.עירוב במקו� שיתו	 אי סומכי� עליו (2)

"" �•כט.עירוב בתפוחי

"" •פ.עירוב והשכרה ע"י אשה שלא מדעת בעלה

"" •עב:עירוב חצר ע� חצר סמוכה (1)

"" •עג.עירוב חצר ע� חצר סמוכה (2)

"" ••פא:עירוב חצרות או תחומי� עבור אחר שלא מדעתו

"" עא:עירוב חצרות ושיתו	 מבואות בפת או ביי�

"" •מט.עירוב חצרות משו� קני� או דירה

"" ••ל.עירוב לנזיר ביי� ולישראל בתרומה

"" יז.פתח שנסת� בשבת לעירוב חצירות

"" ••עא.שותפות באוכל במקו� הנחת עירוב ושיתו	

"" •ס.שיור בעיר להיכר א� צרי" שיוכלו להשתת	 בעירוב

"" •סח:שימוש בחצר אחר ביטול

"" •כח:שיעור אוכלי� למזו� שתי סעודות לעירוב

"" ••ס.שיעור השיור לעיר של רבי� בשיתו	

"" •כט:שיעור עירוב בדבר שהוא לפת�

"" •כט.שיעור עירוב ביי�,חומ&,בצל,שכר,תמרי�,שתית וקליות

"" ••פ:שיעור עירוב חצרות ושיתו	 מבואות

"" •ל.שיעור עירוב לחולה,  זק� ורעבת�

"" •פ.שיתו	 בע"כ של דייר האוסר

"" �••נט.שיתו	 עיר של יחיד ושל רבי

"" סח.שיתו	 שביקש א' ליטול ממנו ולא נתנו לו

"" כא:שלמה תיק� עירובי� ונט"י

"" ••פה:תפיסת יד של בעה"ב לפתור הדר מלערב

רמד	מסכתנושא

(56) רשויות-עירוב חצרות

"" •סב.עירובי�אי צרי" שכירות בריאה או רעועה לעירוב חצרות

"" �•עח:איל� ואשירה כסול

"" ••פז.אמת המי� העוברת בחצר

"" •פז.אמת המי� העוברת בי� החלונות

"" �פה.ב' בתי� וג' חורבות ביניה

"" ••פח.ב' גזוזטראות מעל המי� הסמוכות זל"ז

"" •סז.ב' ישראלי� ונכרי שמת נכרי בשבת

"" •סז.ביטול רשות בב' בתי� משני צידי רה"ר שהוקפו מחיצה

"" •סו:ביטול רשות בשתי חצרות פנימית וחיצונית

"" •סו:ביטול רשות מחצר לחצר (1)

"" •עה:ביטול רשות מחצר לחצר (2)

"" עח:ביטול תב� ועפר מסתמא למחיצת שבת ולטומאה

"" ••פה:בית דירה החייב בעירוב וראוי להנחת העירוב

"" •עה:בית המשמש כבית שער לאחר

"" ••סא:בית של נכרי אוסר על ישראל בעירוב חצרות

"" •עג.בעל ואשתו,  רב ועבדו או תלמידו לעירוב חצרות

"" •צ.בעלות מחלקת או דיורי� מחלקי� בגגות

"" •עה:בתי� זה לפני� מזה להשתת	 בעירוב

"" פט:גג גדול הסמו" לגג קט�

"" פד:גג הסמו" לרה"ר ומרפסת פתוחה לו

"" •צ:גג,  חצר וקרפ	 כרשות א'

"" •עח.גובה סול� כפתח בכותל חצר

"" •סב:דירה ללא בעלי� לאסור על בני חצר

"" •סג:היתר מבוי כשאי� הנכרי רוצה להשכיר

"" ••עט.חיבור בי� ב' גזוזטראות

"" �•עו:חלו� בי� בתי�,  עליות,  גגי� וחדרי

"" ••עו.חלו� כפתח בי� חצרות

"" �••פג:חצר ומרפסת שלא עירבו ביניה

"" �•עח:חקיקה בכותל להשלמת רוחב ד' לסול

"" ••עח:חרי& המפריד בי� חצרות ואטימתו

"" �•צג:טלטול בחצרות שעירבו ונפל הכותל שביניה

"" •פט.טלטול ד"א בגג שלא עירבוהו

"" ••צא.טלטול מחצר לחצר כשעירבו כל א' לעצמה

"" •עה:יחיד בפנימית ורבי� בחיצונה וההיפ"

"" •סה:ישראל ונכרי בפנימית וישראל בחיצונה וההיפ"

"" •סז:ישראל שלא עירב ויש לו פתח לקרפ	

"" ••עו:כותל המפריד בי� חצרות וטלטול על גביו

"" •עז.כותל וחרי& שנוח לשימוש לחצר וקשה לאחרת

"" ••עט.מחיצה מתב� בי� ב' חצרות והסתפקות ממנה

"" ••פו.מילוי מבור שבי� ב' חצרות

"" •עז.מיעוט גובה כותל בי� חצרות בדרכי� שונות

"" •עז:מיעוט גובה כותל בי� חצרות ע"י איצטבא או זיז

"" �•עז:מיעוט גובה כותל בי� חצרות ע"י סול

"" •סז.נכרי במבוי שיש לו פתח לבקעה או לקרפ	

"" פט:סילוק חלק מהדיירי� מגגותיה� ומחילתו לאחר

"" �•פא.עירוב בפת אורז,  דוח� ועדשי

"" ••עה.עירוב בשתי חצרות פנימית וחיצונית

"" ••פא.עירוב חצרות בפת פרוסה

"" •עו:פתח בי� בית לעליה

"" •פג:רשות שנוחה לחצר א' וקשה לאחרת

"" •סו.שוכר כמערב להלכות שונות

"" ••עו.שיעור חלו� עגול כפתח בי� חצרות

"" •כו.שכח לערב ביתו בחצר וביטל רשותו

"" •סד.שכירו ולקיטו של נכרי להשתת	 בעירוב חצרו

"" •סה:שכירות חצר מגוי בשבת

"" •צב.שתי חצרות שא' עירבה וא' לא עירבה

רמד	מסכתנושא

(15) רשויות-פסי ביראות

"" •כ:עירובי�אי צרי" ראשה ורובה או כל הבהמה תו" הפסי�

"" •יט:איל�,  גדר או חיצת הקני� כדיומד
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"" ••כב.עירובי�דר" רה"ר המפסקת פסי ביראות (2)

"" •יט:הארכת הדיומדי� במקו� פסי� פשוטי�

"" •כ.הזורק לבי� פסי ביראות

"" ••כב:היק	 היתר פסי ביראות

"" •כא.היתר בורגני� ופסי ביראות בבבל ובחו"ל

"" ••יז:היתר פסי ביראות

"" �•כ:היתר פסי ביראות רק לבהמת עולי רגלי

"" •כג.הלכה כר' יהודה ב� בבא בפסי ביראות

"" •כ.חצר שראשה נכנס לבי� פסי ביראות

"" •כ.יבשו וחזרו המי� בשבת לפסי ביראות

"" ••כב.פסי ביראות בית סאתי� לר' יהודה

"" ••יט.רוחב הפרו& בי� הדיומדי� בפסי ביראות

"" •יט:תל המתלקט,  אב� מרובעת או עגולה כדיומד

רמד	מסכתנושא

(3) רשויות-צורת הפתח

"" •יא:עירובי�אי קורה עליונה בצורת הפתח צריכה לנגוע בקני�

"" •יא:חוזק והיכר ציר לצורת הפתח

"" •יא.צורת הפתח בקורה מונחת בצד הקני�

רמד	מסכתנושא

(19) רשויות-קורה

"" ד:עירובי�אי מותר להשתמש תחת הקורה (1)

"" •ח:אי מותר להשתמש תחת הקורה (2)

"" •ג.היתר מבוי ע"י קורה ע� אמלתרא למעלה מכ'

"" •יד.חוזק מעמידי הקורה

"" �••יד.חוזק קורה רחבה ד' טפחי

"" •ג.מקצת קורה או סכ" בתו" כ' ומקצתה מלמעלה

"" •ח:קורה משוכה או תלויה

"" ה.קורה משו� היכר או מחיצה (1)

"" •ח:קורה משו� היכר או מחיצה (2)

"" •יב:קורה משו� היכר או מחיצה (3)

"" •ח:קורה ע"ג יתדות מבחו& שלא ע"ג מבוי

"" ••יד.קורה עגולה

"" ••יד.קורה עקומה

"" �••יד.קורה עשויה מקש או מקני

"" •יד.קורה שאינה רצופה מכותל לכותל

"" •יד.קורה שכיסוה במחצלת

"" •יד.קורות מקבילות

"" ••ב.קורת מבוי הגבוהה למעלה מכ' אמה

"" ••יג:רוחב וחוזק הקורה

רמד	מסכתנושא

(5) רשויות-שיתוף מבואות

"" צא:עירובי�טלטול במבוי שלא נשתתפו בו (2)

"" •פה:מקו� הראוי להנחת שיתו	 מבואות

"" סח.שיתו	 מבואות באוצר

"" ••עט:שיתו	 מבואות עבור כל בני המבוי (1)

"" •עג:שיתו	 שלא הכניסו והוציאו דר" פתחי החצרות

רמד	מסכתנושא

(92) רשויות-תחומין

"" ••נא.עירובי�אופ� מדידת אלפי� אמה לתחומי�

"" ••נז:אופ� מדידת תחומי�

"" •מב:אי גזרינ� שמא ימש" אחר חפצו

"" ••ס:אימתי מחשבי� העיר כד' אמות לתחומי�

"" �•צז:איסור תחומי� במי

"" •מג.איסור תחומי� למעלה מי' (1)

"" מה:איסור תחומי� למעלה מי' (2)

"" •מח.אמה לתחומי� אי מודדי� לפי אמה שלו

"" מו.בעירוב הלכה כדברי המיקל

"" ••מח.ג' אנשי� שלא עירבו הסמוכי� זל"ז

"" •נב.ד' אמות לבד מאלפי� אמה למערב ברגליו ובפת

"" ••מח.ד' אמות למי שלא עירב תחומי�

"" •ל:דעת ב"ש בעירוב תחומי�

"" ••נח.הבלעת גיא,  גדר והר במדידת תחומי�

"" •מד:הבלעת תחומי�

"" �••מא:הוציאוהו נכרי� או רוח רעה חו& לתחו

"" •מא:הוציאוהו נכרי� חו& לתחו� ונצר" לנקביו

"" ••נב.החזיק בדר" לערב וחזר

"" �••נב:החשי" חו& לתחו

"" ••ס.היה בצד א' ואמר לבנו לערב לו לצד אחר

"" ••מה.היוצאי� חו& לתחו� להציל חוזרי� למקומ�

"" �•מב:הילו" בספינה שיצאה חו& לתחו

"" •מב.המהל" ואינו יודע תחו� שבת

"" •לה.המניח עירוב יש לו ד' אמות

"" •לח:המערב ברגליו א� צרי" לומר בפיו

"" יז:המקור לאיסור תחומי�

"" •נא.המקור לאלפי� אמה לתחומי�

"" ••ס.הנות� עירובו בעיבורה של עיר

"" •לג:הנחת העירוב למעלה מי' ע"ג מקו� ד' על ד'

"" •מב:הניח עירוב וכלתה מדתו באמצע עיר או חצר

"" •לא:השולח עירוב ביד פיל או קו	

"" ••לא:השולח עירובו ביד חש"ו או כותי

"" �•מט:התכוו� לקנות שביתה במקו� שאינו מסוי

"" •נ:התכוו� לשבות תחת איל� שרוחבו ז' אמות

"" •לג:חובת הולכת העירוב למקו� שביתתו

"" •מה:חפצי הפקר אי קוני� שביתה (1)

"" צז:חפצי הפקר אי קוני� שביתה (2)

"" •מז:חפצי נכרי אי קוני� שביתה

"" ••מד:יצא חו& לתחו� ברשות וכבר נעשה מעשה

"" ••נב:יצא חו& לתחו� בשבת

"" •מא:יצא מהתחו� מדעת והחזירוהו נכרי� וכיו"ב

"" ••סא.מדידת תחומי� לעיר גדולה וקטנה הסמוכות

"" ••נח:מקדרי� בהרי� לתחומי�

"" עג.מקו� דירה לתחומי�

"" •לה.נתגלגל העירוב,  נפל עליו גל,  נשר	 או נטמא

"" •נז:נתינת קרפ	 בג' ערי� לעשות� א'

"" ••נז.נתינת קרפ	 לעיר לפני מדידת אלפי� אמה

"" •נה.נתינת קרפ	 לעיר שנפרצה משתי רוחותיה

"" •לג.נת� עירוב בכלכלה התלויה באיל�

"" ••לב:נת� עירובו באיל�

"" ••לד.נת� עירובו בבור

"" •לד.נת� עירובו בכותל,  בראש השוב" או המגדל

"" ••לד:נת� עירובו במגדל ואבד המפתח

"" ••לד:נת� עירובו בראש קנה או קונדס תלוש ונעו&

"" •נא.סמיכה על אחר בעירוב תחומי�

"" ••נח:ספק במדידת תחומי� לקולא

"" ••לה.ספק עירוב

"" •לו.ספק עירוב כשאי� חזקה

"" ••נב:עיבור העיר לחישוב תחומי�

"" ••נה:עיבור העיר ע"י גדודיות ובית דירה
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"" •נה.עירובי�עיבור עיר שאינה מרובעת

"" •סא.עיר היושבת על שפת נחל לתחומי�

"" •לו.עירב בככר חולי� שיקדש למחר וההיפ"

"" •לו.עירב בתרומה טהורה מעורבת בטמאה

"" �•לו.עירב בתרומה שתקדש לערב בכלי טבול יו

"" •לט.עירוב באותה הפת בשבת ויו"ט הסמוכי� זל"ז

"" ••לא.עירוב במיני מאכל האסורי� לאכילה

"" ••נא.עירוב ברגליו לעני ולעשיר במקומו ושלא במקומו

"" •לב:עירוב העומד בתו" עיבורה של עיר

"" ••לח.עירוב ליו"ט ושבת הסמוכי� זל"ז

"" ••ל:עירוב לכה� בבית הפרס ובבית הקברות

"" •לא.עירוב שלא לדבר מצוה (1)

"" פב.עירוב שלא לדבר מצוה (2)

"" �••פב.עירוב תחומי� עבור אחרי

"" •פב.עירוב תחומי� עבור קט�

"" ••מט:עירוב תחומי� שלא במקומו

"" •מא:פירות שיצאו חו& לתחו�,  וא� חזרו למקומ�

"" ••מה.קניית שביתה  בלא שנתכוו�

"" ••מה.קניית שביתה לאד� יש�

"" •נא.קניית שביתה שלא במקומו דוקא כשיכול להגיע

"" �•נו.ריבוע עיר לתחומי� כריבוע עול

"" •מב.שבת בבקעה והקיפוה נכרי� מחיצה בשבת לתחומי� ולטלטול

"" •נה:שיעור בתי� להחשב כעיר לתחומי�

"" ••פב:שיעור עירוב תחומי�

"" •נו:שכר זויות בחישוב תחומי עיר עגולה

"" �•מג:שפופרת של ר"ג למדידת התחו

"" לה:תחומי� דאו' או דרבנ� (1)

"" •מה:תחומי� לגשמי� שירדו מעיו"ט או ביו"ט

"" •מה:תחומי� למי� שמילא� ביו"ט (1)

"" צז:תחומי� לעיקר וטפל

"" �•נה.תחומי� לעיר העשויה כמי� קשת או גא

"" ••לו:תנאי על העירוב למזרח או למערב

רמד	מסכתנושא

(8) שבות

"" לח:עירובי�איסור הכנה מקודש לחול (2)

"" •קד.השמעת קול בשבת

"" ••ק.ישיבה ע"ג שורשי איל� היוצאי� מהקרקע

"" ••קד.מילוי מי� מבאר במקדש ובמדינה

"" •ק.עלה על איל� אי מותר לו לירד בשבת

"" קג.שבות של מקדש או קודש במדינה

"" •ק:שימוש באיל� יבש בשבת

"" לד:שימוש בקני� (קני סו	) בשבת

תורה

רמד	מסכתנושא

(3)

"" �נד.עירובי�ד"ת כל זמ� שאד� הוגה מוצא בה� טע

"" נה.לא בשמי� היא ולא מעבר לי� היא

"" נד:קבלת תורה שבע"פ ע"י משה מפי הגבורה

רמד	מסכתנושא

(3) מידות שהתורה נדרשת בהן

"" כז:עירובי�כלל ופרט וכלל או ריבוי ומיעוט וריבוי (1)

"" כח.כלל ופרט וכלל,  כלל ראשו� או אחרו� בדוקא

"" נא.לימוד ג"ש באמצעות מילי� דומות ולא זהות (1)

רמד	מסכתנושא

(3) ת"ח

"" כו.עירובי�הושבת ישיבה על פתחו של ת"ח שחלה

"" יג:והיו עיני" רואות את מורי"

"" נד:ליווי תלמידי� את רב� מימינו ומשמאלו

רמד	מסכתנושא

(18) תלמוד תורה

"" סד.עירובי�איסור הוראה ותפילה אחר שתיית יי�

"" יח:בית שנשמעי� בו ד"ת בלילה

"" כא:ד"ת נמצאי� במי שמשכי� ומעריב עליה�,  משחיר פניו עליה�

"" נג.דרכי� לקיו� וזכירת לימוד התורה

"" סב:הוראה בפני רבו

"" סג.הוראה בפני רבו להפריש מאיסור

"" �נד:התורה נקנית בסימני

"" נד.חשיבות החזרה בת"ת

"" �נד.חשיבות ללמד תורה לאחרי

"" יג:טיהור השר& מ� התורה

"" סה.לימוד תורה ביו� ובלילה

"" נג:מעלת השמעה לאזניו בלימוד תורה

"" סה.קבלת קביעות בלימוד תורה

"" נד.קני� תורה בענוה (2)

"" �נד:ר' פרידא היה שונה לא' מתלמידיו ת' פעמי

"" סג:ת"ת עדי	 מעבודת הקרבנות (2)

"" נד.תורה כס� החיי� לכל הגו	

"" סה.תפילה והוראה בלא יישוב הדעת
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