
 :עירובין

  ,מבוי
  לחי וקורה

  אמה' קורת מבוי למעלה מכ  ב  א  

  מבוי וכלאים, שיעור אמה לסוכה  ג    

  מיעוט גובה המבוי  ד    

  טפחי�' חקיקת מבוי הנמו� מי  ה    
  שיעור מבוי מינימלי

  מבוי שנפר� מצידו או ראשו  ו    
  ר"עירוב מבוי מפולש לרה

  עירוב מבוי מפולש לכרמלית  ז    
  לה לרחבהמבוי הכ

  מבוי העשוי כנדל  ח    
  טלטול תחת הקורה או הלחי

  קורה משוכה או תלויה  ט    
  לחי נראה מבפני� ושוה מבחו�

  אמה' מבוי רחב מכ  י    

  י צורת הפתח"תיקו� מבוי ע  יא    
  י לחי או קורה"תיקו� מבוי ע

  טפחי�' פתח מבוי קט� מד  יב    
  היכר/קורה משו� מחיצה/לחי

  אמות' � מבוי צר מדתיקו  יג    
  רוחב וחוזק הקורה

  מידות הלחי ומיקו� הנחתו  יד    

  לחי מבעלי חיי�  טו    
  פרו� כעומד

  י לבוד"מחיצת שתי או ערב ע  טז    
  מחיצה המותרת ליחיד ולשיירא

  הקלות בשעת מלחמה  יז    

  פסי ביראות

  היתר פסי ביראות  יח  ב  
  בריאת אדם וחוה

  תדיומדי פסי ביראו  יט    

  הזורק לבי� פסי ביראות  כ    
  היתר פסי ביראות לעולי רגלי�

  י"שלמה תיקן עירובין ונט  כא    

  ר העוברת בפסי ביראות"רה  כב    
  י ומעמד ירושלי�"ר בא"רה

היקף שלא 
  הוקף לדירה

  קרפ� בית סאתי� או יותר  כג    

  היק� שלא הוק� לדירה �תיקו  כד    

  קרפ� שנפר� במלואו לחצר  כה    

    כו    

  

עירוב 
  תחומין

 מאכל הראוי לעירוב ושיתו�  כז  ג  
  ועירוב תחומי�

  סעודות' מזו� בלשיעור   כח    

    כט    

  זק� ורעבת�, השיעור לחולה  ל    
  עירוב לנזיר ביי� וישאל בתרומה

  עירוב תחומי� שלא לדבר מצוה  לא    
  עירוב באיסורי אכילה

  נת� עירובו באיל�  לב    

  העירוב במקו� שביתתו הנחת  לג    

  הניח עירובו בבור  לד    
  או במגדל ואבד המפתח

  ספק עירוב  לה    
  נשר� או נטמא, נתגלגל העירוב

תנאי על העירוב למזרח או   לו    
  למערב

  ברירה  לז    

  ט הסמוכי�"עירוב לשבת ויו  לח    

  ה"ט של ר"י' עירוב בב  לט    

שבת , ה"ח בתפילות ר"הזכרת ר  מ    
  מ"חוהאו 

איסור 
  תחומין

  יצא חו� לתחו� באונס  מא  ד  
  פירות שיצאו חו� לתחו� וחזרו

  מהל� ואינו יודע תחו� שבת  מב    
  כלתה מדת תחומו באמצע עיר

  טפחי�' תחומי� למעלה מי  מג    
  מחיצה של בני אד�

  הבלעת תחומי�  מד    

  יציאה חו� לתחו� להצלה  מה    
  קנית שביתה בלא שנתכוו�

  תנאים' כללי פסיקה במח  מו    

  חפצי נכרי אי קוני� שביתה  מז    
  מחיצה תלויה במי�

  אמות למי שלא עירב' ד  מח    
  שיעור אמה למדידת תחומי�

  דירה/עירוב חצרות משו� קני�  מט    
  עירוב תחומי� שלא במקומו

  התכוו� לשבות תחת איל�  נ    

שיעור לתחומי� אלפי� אמה   נא    
  ואופ� מדידת�

  עירוב ברגליו לעני ולעשיר  נב    
  החזיק בדר� לערב וחזר

  עיבור העיר לחישוב תחומי�  נג  ה  

  מעלת לימוד התורה וזכירתה  נד    

, עיבור עיר שאינה מרובעת  נה    
  עשויה כמי� קשת או גא�

  שכר זויות לתחומי עיר עגולה  נו    

  קרפ� לעיר לפני מדידת התחו�  נז    

  חומי�אופ� מדידת ת  נח    
  ספק מדידת תחומי� לקולא

  שיתו� עיר של יחיד ורבי�  נט    
  סול� כפתח או מחיצה

ואומר לבנו ' עומד בצד א  ס    
  לערב לצד אחר

תחומי� לעיר גדולה וקטנה   אס    
  הסמוכות

  



 א

עירוב 
  חצרות

שיתוף 
 מבואות

  ביטול רשות

  בית נכרי אוסר עירוב החצר  סב  ו  
  החצרדירה ללא דיורי� לעירוב 

  הוראה בפני רבו  סג    

    סד    

  שכירות חצר מגוי בשבת  סה    

  ביטול רשות מחצר לחצר  סו    

  רשות נכרי במת בשבת  סז    

חובת עירוב חצרות ושיתו�   סח    
  מבואות

  מומר לביטול רשות  סט    
  ביטול  רשות יחיד לרבי�

  ביטול רשות לכל אחד ואחד  ע    

  יו�ביטול רשות מבעוד   עא    
  שותפות באוכל כעירוב ושיתו�

  'ששבתו בטרקלי� א' ה  עב    
  חצרות הסמוכות' עירוב ב

  בית החייב להשתת� בעירוב  עג    
  עירוב במקו� שיתו�

שיעור בית וחצר הפתוחי�   עד    
  למבוי

  עירוב בחצרות חיצונית ופנימית  עה    

  חלו� כפתח בי� חצרות  עו  ז  
  פתח בי� בית לעליה

  ותל המפריד בי� חצרותכ  עז    

  סול� כפתח לחצר  עח    
  חרי� המפריד בי� חצרות

  חצרות' מחיצת תב� בי� ב  עט    
  זיכוי השיתו� עבור בני המבוי

מאכל הראוי ושיעורו לעירוב   פ    
  חצרות ושיתו� מבואות

  נתינת מעות כנגד חלקו בעירוב  פא    
  עירוב ושיתו� שלא מדעת

  מדעת עירוב תחומי� שלא  פב  ח  
  שיעור עירוב תחומי�

  חצר ומרפסת שלא עירבו  פג    

    פד    

  בית החייב והראוי להנחת עירוב  פה    
  מקו� הנחת שיתו� מבואות

  בית ששבתו בעליו במקו� אחר  פו    
  מחיצה תלויה ביבשה ובמי�

  אמת המי� העוברת בחצר  פז    

  ר"הטלת שופכי� בבור שברה  פח    

  

  

  לא ערבו

חצירות , טול בי� גגותטל  פט  ט  
  וקרפיפות

  אמות בספינה' טלטול ד  צ    

טלטול מחצר לחברתה   צא    
  כשעירבו לעצמ�

  ז"חצר גדולה וקטנה הפרוצות זל  צב    

  חצרות שערבו ונפל הכותל  צג    

  ר"חצר או בית שנפרצו לרה  צד    

שבות 
  במקדש

  ר"הצלת תפילי� בשבת מרה  צה  י  

    צו    

  א"חות פחות מדטלטול פ  צז    

  ר"כתבי הקודש שנתגלגלו לרה  צח    

  טלטול ברשות כשעומד באחרת  צט    

  ירידה מאיל� בשבת  ק    

  דלת ומפתח בשבת  קא    

  דברי� המותרי� במקדש  קב    

חיתו� יבלת וכריכת גמי על   קג    
  פצע במקדש ובמדינה

  היתרי שבות במקדש  קד    

    קה    

  
  

  

  

 :עירובי�

  .ב  גבוה מבוי שהוא  .א
 :יז  עושי� פסי�  .ב
 :כו  בכל מערבי�  .ג
 :מא  מי שהוציאוהו  .ד
 :נב  כיצד מעברי�  .ה
 :סא  הדר  .ו
 .וע  חלו�  .ז

 .פב  כיצד משתתפי�  .ח
 .פט  כל גגות  .ט
 .הצ  המוצא תפילי�  .י
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