
עבודה זרהעבודה זרהעבודה זרהעבודה זרה

פרקי	פרקי	פרקי	פרקי	

ב.א: לפני אידיה � מו"מ ע	 עכו"	 לפני אידיה

כב.ב: אי מעמידי � הרחקות מגויי	, בישולי עכו"	

מ:ג: כל הצלמי	 � ע"ז ודרכי ביטולה

�מט:ד: רבי ישמעאל � ע"ז ודרכי ביטולה, יי נס

�סב.ה: השוכר את הפועל � שכר פועל ע"ז,תערובת יי נס

אאאא:  :  :  :  לפני אידיה לפני אידיה לפני אידיה לפני אידיה �  �  �  �  מומומומו""""מ ע	 עכומ ע	 עכומ ע	 עכומ ע	 עכו""""	 לפני אידיה	 לפני אידיה	 לפני אידיה	 לפני אידיה

((((1111)))) איסור משא ומת ע	 עכואיסור משא ומת ע	 עכואיסור משא ומת ע	 עכואיסור משא ומת ע	 עכו""""	 לפני ואחרי אידיה 	 לפני ואחרי אידיה 	 לפני ואחרי אידיה 	 לפני ואחרי אידיה ב
די עכו"	 לעתיד לבוא על שלא קבלו את התורה

כפה הקב"ה על ישראל הר כגיגית (2)

לא יהא חוטא נשכר (9)

נכרי העוסק בתורה (3) ג
גדול מצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה (4)

אלמלא תורה לא נתקיימו שמי	 ואר' (3)

מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת

הקב"ה נות לעכו"	 לעתיד לבוא לקיי	 מצות סוכה

אי הקב"ה בא בטרוניא ע	 בריותיו

מצטער פטור מ הסוכה (2)

שחוק לפני הקב"ה

סדר היו	 והלילה של הקב"ה

הפוסק מדברי תורה ועוסק בשיחה בטלה

העוסק בתורה בלילה/בעוה"ז הקב"ה מוש� עליו חוט 
של חסד ביו	/לעוה"ב (2)

ה'  נפרע מישראל על עוונותיה	 מעט ומעט ד
עונש לצדיק אגב הרשע

אימתי זוע	 ה'  (3)

תפילת מוס* של ר"ה בג'  שעות ראשונות

חטא העגל ודוד בבת שבע ללמד כוחה של תשובה

דוד המל� הקי	 עולה של תשובה (2) ה
השפעת מעשה עבירה על החוטא (2)

השפעת חטא העגל על החוטאי	 וזרע	

אלמלא תורה לא נתקיימו שמי	 ואר' (4)

החשובי	 כמת (3)

אד	 הראשו ובני ישראל נהגו בכפיות טובה

אד	 ישי	 עצמו על ד"ת כשור לעול וכחמור למשאוי

((((2222)))) איסור משא ומת ע	 עכואיסור משא ומת ע	 עכואיסור משא ומת ע	 עכואיסור משא ומת ע	 עכו""""	 לפני ואחרי אידיה 	 לפני ואחרי אידיה 	 לפני ואחרי אידיה 	 לפני ואחרי אידיה

מחוסר אבר פסול לקרב אפי'  לבני נח (1)

טריפה אי יולדת (1)

גגגג'  '  '  '  ימי	 האסורי	 לפני אידיה אי כולל יו	 האידימי	 האסורי	 לפני אידיה אי כולל יו	 האידימי	 האסורי	 לפני אידיה אי כולל יו	 האידימי	 האסורי	 לפני אידיה אי כולל יו	 האיד ו
טע	 לאיסור מכירת בהמה לעכוטע	 לאיסור מכירת בהמה לעכוטע	 לאיסור מכירת בהמה לעכוטע	 לאיסור מכירת בהמה לעכו""""	 לפני איד		 לפני איד		 לפני איד		 לפני איד	

לפני עור לא תת מכשול (7)

נשא ונת ע	 עכונשא ונת ע	 עכונשא ונת ע	 עכונשא ונת ע	 עכו""""	 לפני אידיה אי נאסר	 לפני אידיה אי נאסר	 לפני אידיה אי נאסר	 לפני אידיה אי נאסר

משא ומת ע	 עכומשא ומת ע	 עכומשא ומת ע	 עכומשא ומת ע	 עכו""""	 לפני אידיה בדבר שאי מתקיי		 לפני אידיה בדבר שאי מתקיי		 לפני אידיה בדבר שאי מתקיי		 לפני אידיה בדבר שאי מתקיי	

עכועכועכועכו""""	 הנות מתנה לישראל לפני אידיה	 הנות מתנה לישראל לפני אידיה	 הנות מתנה לישראל לפני אידיה	 הנות מתנה לישראל לפני אידיה

איסור שאלהאיסור שאלהאיסור שאלהאיסור שאלה,  ,  ,  ,  הלואה ופרעו מעכוהלואה ופרעו מעכוהלואה ופרעו מעכוהלואה ופרעו מעכו""""	 לפני אידיה	 לפני אידיה	 לפני אידיה	 לפני אידיה

איסור בדבר שמיצר עכשיו ושמח לאחר זמ

אומ ששינה במלאכתו (2)

יחיד ורבי	 הלכה כרבי	 (12) ז
(4) �סת	 משנה ואח"כ מחלוקת וההיפ

אי אמרינ אי סדר למשנה (2)

נזיקי חדא מסכתא היא (2)

חכ	 שטמא או אסר אי חברו רשאי לטהר או להתיר (3)

((((3333)))) איסור משא ומת ע	 עכואיסור משא ומת ע	 עכואיסור משא ומת ע	 עכואיסור משא ומת ע	 עכו""""	 לפני ואחרי אידיה 	 לפני ואחרי אידיה 	 לפני ואחרי אידיה 	 לפני ואחרי אידיה

איסור משא ומת ע	 עכואיסור משא ומת ע	 עכואיסור משא ומת ע	 עכואיסור משא ומת ע	 עכו""""	 בגולה 	 בגולה 	 בגולה 	 בגולה ((((1111))))

�הקדמת בקשת צרכיו לתפילה או ההיפ

הוספת בקשות בתפילת י"ח ח
אידיה של עכואידיה של עכואידיה של עכואידיה של עכו""""	 שאסור לשאת ולתת עמה	 שאסור לשאת ולתת עמה	 שאסור לשאת ולתת עמה	 שאסור לשאת ולתת עמה

אידיה של עכואידיה של עכואידיה של עכואידיה של עכו""""	 	 	 	 �  �  �  �  קלנדא וסטרנוראקלנדא וסטרנוראקלנדא וסטרנוראקלנדא וסטרנורא

אד	 הראשו חשש משקיעת השמש וקיצור הימי	

עיירות המספקות צרכי עכועיירות המספקות צרכי עכועיירות המספקות צרכי עכועיירות המספקות צרכי עכו""""	 אי נאסרו במשא ומת	 אי נאסרו במשא ומת	 אי נאסרו במשא ומת	 אי נאסרו במשא ומת

איסור השתתפות בסעודת חתנות של עכואיסור השתתפות בסעודת חתנות של עכואיסור השתתפות בסעודת חתנות של עכואיסור השתתפות בסעודת חתנות של עכו""""				

אידיה של עכואידיה של עכואידיה של עכואידיה של עכו""""	 	 	 	 �  �  �  �  קרטסי	קרטסי	קרטסי	קרטסי	

זמ ואופ עלייתה של רומי לשלטו על העול	

ר'  יהודה ב בבא סמ� את ה'  תלמידי ר"ע (2)

ר'  יהודה ב בבא מי'  הרוגי מלכות (2)

ו'  אלפי	 שני	 העול	: תוהו, תורה וימות המשיח (2) ט
חישוב השנה בז'  שנות שמיטה

בשטרות מוני	 למלכות יוו

אידיה של עכואידיה של עכואידיה של עכואידיה של עכו""""	 	 	 	 �  �  �  �  יו	 גנוסיאיו	 גנוסיאיו	 גנוסיאיו	 גנוסיא י
ידידות	 של אנטונינוס ורבי

מעשה בקטיעה בר שלו	

יש קונה עולמו בשעה אחת (1)

אונקלוס הגר (2) יא
עושר	 של אנטונינוס ורבי (2)

אידיה של עכואידיה של עכואידיה של עכואידיה של עכו""""	 	 	 	 �  �  �  �  יו	 הלידה ויו	 המיתהיו	 הלידה ויו	 המיתהיו	 הלידה ויו	 המיתהיו	 הלידה ויו	 המיתה

שריפת כלי תשמיש של מלכי	 ונשיאי	 במות	

איסור פגיעה בבהמה טהורה לעשותה טריפה

אידיה של עכואידיה של עכואידיה של עכואידיה של עכו""""	 	 	 	 �  �  �  �  יו	 תגלחת זקנו ובלוריתויו	 תגלחת זקנו ובלוריתויו	 תגלחת זקנו ובלוריתויו	 תגלחת זקנו ובלוריתו

אידיה של עכואידיה של עכואידיה של עכואידיה של עכו""""	 	 	 	 �  �  �  �  חג אחת לעחג אחת לעחג אחת לעחג אחת לע'  '  '  '  שנהשנהשנהשנה

אידיה של פרסיי	 ובבליי	אידיה של פרסיי	 ובבליי	אידיה של פרסיי	 ובבליי	אידיה של פרסיי	 ובבליי	

בתי עכובתי עכובתי עכובתי עכו""""	 הקבועי	 לע	 הקבועי	 לע	 הקבועי	 לע	 הקבועי	 לע""""ז בכל השנהז בכל השנהז בכל השנהז בכל השנה

איסור משא ומת ע	 עכואיסור משא ומת ע	 עכואיסור משא ומת ע	 עכואיסור משא ומת ע	 עכו""""	 בגולה 	 בגולה 	 בגולה 	 בגולה ((((2222))))

משא ומת ע	 עכומשא ומת ע	 עכומשא ומת ע	 עכומשא ומת ע	 עכו""""	 שמחו' לעיר שחל בה יו	 איד		 שמחו' לעיר שחל בה יו	 איד		 שמחו' לעיר שחל בה יו	 איד		 שמחו' לעיר שחל בה יו	 איד	

בישול ישראל ועכו"	 בו זמנית על כירה אחת

הליכה בדר� המובילה לעיר שעובדי	 בה עהליכה בדר� המובילה לעיר שעובדי	 בה עהליכה בדר� המובילה לעיר שעובדי	 בה עהליכה בדר� המובילה לעיר שעובדי	 בה ע""""זזזז יב
שחיה לפני עשחיה לפני עשחיה לפני עשחיה לפני ע""""ז שלא עז שלא עז שלא עז שלא ע""""מ לעובדהמ לעובדהמ לעובדהמ לעובדה

(4) האסור משו	 מראית עי

איסור שתית מי	 שאינ	 בדוקי	 משו	 סכנה

סכנה בבליעת עלוקה או צרעה

קניה מחנות בעיר של עכוקניה מחנות בעיר של עכוקניה מחנות בעיר של עכוקניה מחנות בעיר של עכו""""				

איסור להנות לעאיסור להנות לעאיסור להנות לעאיסור להנות לע""""זזזז

קנית עבד ישראל או גוי מיד עכוקנית עבד ישראל או גוי מיד עכוקנית עבד ישראל או גוי מיד עכוקנית עבד ישראל או גוי מיד עכו""""				 יג
דברי	 שאסור למכור לעכודברי	 שאסור למכור לעכודברי	 שאסור למכור לעכודברי	 שאסור למכור לעכו""""	 משו	 שחזקת לע	 משו	 שחזקת לע	 משו	 שחזקת לע	 משו	 שחזקת לע""""זזזז

חשש לאיסור לפני דלפני עור לא תת מכשול יד
מכירת תרנגול לב לעכומכירת תרנגול לב לעכומכירת תרנגול לב לעכומכירת תרנגול לב לעכו""""				

מסכת עמסכת עמסכת עמסכת ע""""ז בימי אברה	 אבינו היתה בת תז בימי אברה	 אבינו היתה בת תז בימי אברה	 אבינו היתה בת תז בימי אברה	 אבינו היתה בת ת'  '  '  '  פרקי	פרקי	פרקי	פרקי	

מכירת בהמה לעכומכירת בהמה לעכומכירת בהמה לעכומכירת בהמה לעכו""""				

חשד גוי על משכב בהמה חשד גוי על משכב בהמה חשד גוי על משכב בהמה חשד גוי על משכב בהמה ((((1111))))

שכירות אי קונה (2) טו
מחמר אחר בהמתו בשבת (2)

מכירת בהמה לעכומכירת בהמה לעכומכירת בהמה לעכומכירת בהמה לעכו""""	 ע	 ע	 ע	 ע""""י סרסורי סרסורי סרסורי סרסור

מכירת דבר האסור כשאפשר לתלות שהוא להיתרמכירת דבר האסור כשאפשר לתלות שהוא להיתרמכירת דבר האסור כשאפשר לתלות שהוא להיתרמכירת דבר האסור כשאפשר לתלות שהוא להיתר
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חשד גוי וכותי על משכב בהמה (2) ושפיכות דמי	 טו
איסור מכירת כלי זיי לגוי, לכותי וללסטי	 ישראל

מכירת בהמה גסה לעכומכירת בהמה גסה לעכומכירת בהמה גסה לעכומכירת בהמה גסה לעכו""""	 כשאי ראויה למלאכה	 כשאי ראויה למלאכה	 כשאי ראויה למלאכה	 כשאי ראויה למלאכה טז
איסור מכירת דבר שיש בו נזק לרבי	 לעכואיסור מכירת דבר שיש בו נזק לרבי	 לעכואיסור מכירת דבר שיש בו נזק לרבי	 לעכואיסור מכירת דבר שיש בו נזק לרבי	 לעכו""""				

מכירת חיה גסה לעכומכירת חיה גסה לעכומכירת חיה גסה לעכומכירת חיה גסה לעכו""""				

פרכוס חיה גסה גוססת ששחטה

איסור בנית בני לעכואיסור בנית בני לעכואיסור בנית בני לעכואיסור בנית בני לעכו""""	 המשמש להריגה	 המשמש להריגה	 המשמש להריגה	 המשמש להריגה

מעשה בר"א שנתפס ע"י מינות להורגו

שיעור איסור קרבה לעריות יז
הנלח	 ע	 יצרו לשוב בתשובה מת מיסוריו

מעשה בר"א ב דורדיא

יש קונה עולמו בשעה אחת (2)

בחירה בניסיו ע"מ לגבור על יצר הרע כדי לקבל שכר

ר'  חנינא ב תרדיו מי'  הרוגי מלכות

חסרו בעיסוק בתורה ללא גמ"ח

אי סייפא לא ספרא ואי ספרא לא סייפא

היכול למחות ואינו מוחה נתפס בעוונות אחרי	 (2) יח
עוונות שאד	 דש בעקביו בעוה"ז מסובי לו ליו	 הדי

יש קונה עולמו בשעה אחת (3)

'אלהא דמאיר ענני'  סגולה להנצל מצרה

צפיה בקרקס וכיו"ב

גנות מידת הלצנות

אשרי העושה תשובה כשהוא איש יט
אל תהיו כעבדי	 המשמשי את הרב ע"מ לקבל פרס

אי אד	 לומד תורה אלא במקו	 שלבו חפ'

העוסק בתורה נעשית תורתו שלו (2)

(9) שינו קוד	 לעיו

לעול	 ילמד אד	 תורה אע"פ ששוכח לימודו

חשיבות החזרה בלימוד תורה (2)

לימוד תורה מרב אחד או מרבי	

לעול	 ישלש אד	 זמנו בת"ת (2)

(2) �תלמיד שלא הגיע להוראה ומורה וההיפ

אפי'  שיחת חולי של ת"ח צריכה תלמוד

העוסק בתורה נכסיו מצליחי

שמירת הלשו סגולה לאריכות ימי	

שכר אומ לנשכר לעשכר אומ לנשכר לעשכר אומ לנשכר לעשכר אומ לנשכר לע""""ז או משמשיהז או משמשיהז או משמשיהז או משמשיה

שכירות אי ישנה מתחילה ועד סו* (4)

מכירה לגוי במחובר לקרקע מכירה לגוי במחובר לקרקע מכירה לגוי במחובר לקרקע מכירה לגוי במחובר לקרקע ((((1111))))

איסור איסור איסור איסור ''''לא תחנ	לא תחנ	לא תחנ	לא תחנ	'''' כ
אשת טורנוסרופוס הרשע נישאה לר"ע משנתגיירה

איסור הסתכלות באשה פנויה וא"א או בבגדי אשה

מלא� המות מלא עיני	 וכיצד ממית את הבריות

מידות טובות המביאות לידי רוח הקודש והגאולה (2)

מכירה לגוי במחובר לקרקע מכירה לגוי במחובר לקרקע מכירה לגוי במחובר לקרקע מכירה לגוי במחובר לקרקע ((((2222))))

השכרת בתי	 ושדות לגוי באהשכרת בתי	 ושדות לגוי באהשכרת בתי	 ושדות לגוי באהשכרת בתי	 ושדות לגוי בא""""יייי,  ,  ,  ,  בסוריא ובחובסוריא ובחובסוריא ובחובסוריא ובחו""""לללל

אי גוזרי גזירה לגזירה (11) כא
כיבוש יחיד אי שמיה כיבוש (3)

השכרת מרח' או שדה לגויהשכרת מרח' או שדה לגויהשכרת מרח' או שדה לגויהשכרת מרח' או שדה לגוי

הנאה משכר שבת של שותפו הגויהנאה משכר שבת של שותפו הגויהנאה משכר שבת של שותפו הגויהנאה משכר שבת של שותפו הגוי כב

בבבב:  :  :  :  אי מעמידי אי מעמידי אי מעמידי אי מעמידי �  �  �  �  הרחקות מגויי	הרחקות מגויי	הרחקות מגויי	הרחקות מגויי	, , , , בישולי עכובישולי עכובישולי עכובישולי עכו""""				

איסור יחוד בהמת ישראל ע	 גוי מחשש רביעהאיסור יחוד בהמת ישראל ע	 גוי מחשש רביעהאיסור יחוד בהמת ישראל ע	 גוי מחשש רביעהאיסור יחוד בהמת ישראל ע	 גוי מחשש רביעה כב
בהמת גוי אי כשרה לקרב מחשש רביעה

זוהמת של עכו"	 (3)

קנית פ"א מגוי כג
פרה וחמור פחות מג'  שני	 אינ יולדות כד
פרות שהעלו את הארו מיד פלשתי	 אמרו שירה

שמש שעמדה ליהושע ב נו כה
ג'  עמדה לה	 חמה (2)

איסור יחוד אשה ע	 גויאיסור יחוד אשה ע	 גויאיסור יחוד אשה ע	 גויאיסור יחוד אשה ע	 גוי

איסור יחוד ישראל ע	 גוי מחשש שמא יהרגנואיסור יחוד ישראל ע	 גוי מחשש שמא יהרגנואיסור יחוד ישראל ע	 גוי מחשש שמא יהרגנואיסור יחוד ישראל ע	 גוי מחשש שמא יהרגנו

ילוד גויה וילוד בת ישראל עילוד גויה וילוד בת ישראל עילוד גויה וילוד בת ישראל עילוד גויה וילוד בת ישראל ע""""י גויהי גויהי גויהי גויה כו
הנקת תינוק גוי והנקת תינוק ישראל עהנקת תינוק גוי והנקת תינוק ישראל עהנקת תינוק גוי והנקת תינוק ישראל עהנקת תינוק גוי והנקת תינוק ישראל ע""""י גויהי גויהי גויהי גויה

אלו שלא מעלי ולא מורידי ואלו שמורידי ולא מעליאלו שלא מעלי ולא מורידי ואלו שמורידי ולא מעליאלו שלא מעלי ולא מורידי ואלו שמורידי ולא מעליאלו שלא מעלי ולא מורידי ואלו שמורידי ולא מעלי

(2) גדר ישראל מומר ומי

מילת גוי ומילת ישראל עמילת גוי ומילת ישראל עמילת גוי ומילת ישראל עמילת גוי ומילת ישראל ע""""י גוי או כותיי גוי או כותיי גוי או כותיי גוי או כותי

דברה תורה כל'  בני אד	 (13) כז
אשה אי כשרה למול

רפואה ערפואה ערפואה ערפואה ע""""י גויי גויי גויי גוי

אי חיישינ לחיי שעה

ופור' גדר ישכנו נחש (קהלת י) (2)

מכה או חולי שמחללי עליה שבת כח
נטילת ס	 לחולי הפה בשבת (2)

מיני רפואה (5)

תספורת עתספורת עתספורת עתספורת ע""""י גוי ותספורת לגויי גוי ותספורת לגויי גוי ותספורת לגויי גוי ותספורת לגוי כט
מאכלי	 של עכומאכלי	 של עכומאכלי	 של עכומאכלי	 של עכו""""	 האסורי	 באכילה ובהנאה	 האסורי	 באכילה ובהנאה	 האסורי	 באכילה ובהנאה	 האסורי	 באכילה ובהנאה

יי נס� ותקרובת עיי נס� ותקרובת עיי נס� ותקרובת עיי נס� ותקרובת ע""""ז אסורי בהנאהז אסורי בהנאהז אסורי בהנאהז אסורי בהנאה

חומ' שהיה יי ויי מבושל שהפקידו ביד עכוחומ' שהיה יי ויי מבושל שהפקידו ביד עכוחומ' שהיה יי ויי מבושל שהפקידו ביד עכוחומ' שהיה יי ויי מבושל שהפקידו ביד עכו""""				

חשש ליי נס� ביי מבושל או מזוגחשש ליי נס� ביי מבושל או מזוגחשש ליי נס� ביי מבושל או מזוגחשש ליי נס� ביי מבושל או מזוג ל
חשש לגילוי ביי מבושל או מזוג

יינות שאי בה חשש גילוי

איסור מי	 מגולי	 בשתיה ושימושי	 אחרי	

גזירת סת	 יינ	 של עכוגזירת סת	 יינ	 של עכוגזירת סת	 יינ	 של עכוגזירת סת	 יינ	 של עכו""""				 לא
יי שהפקידו ביד עכויי שהפקידו ביד עכויי שהפקידו ביד עכויי שהפקידו ביד עכו""""				

איסור יי של כותיאיסור יי של כותיאיסור יי של כותיאיסור יי של כותי

איסור שכר של עכואיסור שכר של עכואיסור שכר של עכואיסור שכר של עכו""""				

איסור חרס הדרייני של עכואיסור חרס הדרייני של עכואיסור חרס הדרייני של עכואיסור חרס הדרייני של עכו""""				 לב
יי נס� שרוצה בקיומו עיי נס� שרוצה בקיומו עיי נס� שרוצה בקיומו עיי נס� שרוצה בקיומו ע""""י דבר אחרי דבר אחרי דבר אחרי דבר אחר

איסור עורות לבובי בהנאהאיסור עורות לבובי בהנאהאיסור עורות לבובי בהנאהאיסור עורות לבובי בהנאה

בשר הנכנס והיוצא מבית עבשר הנכנס והיוצא מבית עבשר הנכנס והיוצא מבית עבשר הנכנס והיוצא מבית ע""""זזזז

מומומומו""""מ ע	 ההולכי	 והשבי	 מבית עמ ע	 ההולכי	 והשבי	 מבית עמ ע	 ההולכי	 והשבי	 מבית עמ ע	 ההולכי	 והשבי	 מבית ע""""ז או יריד עז או יריד עז או יריד עז או יריד ע""""זזזז

שימוש בנודות וקנקני	 שהשתמש בה עכושימוש בנודות וקנקני	 שהשתמש בה עכושימוש בנודות וקנקני	 שהשתמש בה עכושימוש בנודות וקנקני	 שהשתמש בה עכו""""	 ליי	 ליי	 ליי	 ליי לג
הכשר כלי של עכוהכשר כלי של עכוהכשר כלי של עכוהכשר כלי של עכו""""	 שהניח בו יי	 שהניח בו יי	 שהניח בו יי	 שהניח בו יי

כלי חרס אינו יוצא מידי דופיו לעול	 (2) לד
(7) כל דתקו רבנ כעי דאורייתא תקו

בגדי משה בשעה ששימש בז'  ימי המילואי	 (2)

הנאה מחרצני	 וזגי	 של עכוהנאה מחרצני	 וזגי	 של עכוהנאה מחרצני	 וזגי	 של עכוהנאה מחרצני	 וזגי	 של עכו""""				

הנאה ממורייס של עכוהנאה ממורייס של עכוהנאה ממורייס של עכוהנאה ממורייס של עכו""""				

הנאה מגבינה שהכי עכוהנאה מגבינה שהכי עכוהנאה מגבינה שהכי עכוהנאה מגבינה שהכי עכו""""				

אי חיישינ למיעוטא (5)

למיעוטא דמיעוטא א* ר"מ לא חושש (2)

הנאה מגללי שור הנסקל או עגלי עהנאה מגללי שור הנסקל או עגלי עהנאה מגללי שור הנסקל או עגלי עהנאה מגללי שור הנסקל או עגלי ע""""זזזז

מעמיד אינו בטל ברוב לה
ערלה בע' עצמו

מעלת ת"ח

מאכלי	 של עכומאכלי	 של עכומאכלי	 של עכומאכלי	 של עכו""""	 האסורי	 באכילה ומותרי	 בהנאה	 האסורי	 באכילה ומותרי	 בהנאה	 האסורי	 באכילה ומותרי	 בהנאה	 האסורי	 באכילה ומותרי	 בהנאה

חלב עכוחלב עכוחלב עכוחלב עכו""""	 אסור באכילה	 אסור באכילה	 אסור באכילה	 אסור באכילה

פת עכופת עכופת עכופת עכו""""	 אסורה באכילה	 אסורה באכילה	 אסורה באכילה	 אסורה באכילה
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איסור שמ של עכואיסור שמ של עכואיסור שמ של עכואיסור שמ של עכו""""	 באכילה	 באכילה	 באכילה	 באכילה לה
אי ב"ד יכול לבטל דברי ב"ד חברו אא"כ הוא גדול (4) לו
אי גוזרי על הציבור אא"כ הרוב יכול לעמוד בה (3)

�איסור חתנות, זנות ויחוד בת ישראל ע	 גוי וההיפ

תינוק נכרי מטמא בזיבה (2)

היתר גזירת שמ של עכוהיתר גזירת שמ של עכוהיתר גזירת שמ של עכוהיתר גזירת שמ של עכו""""				 לז
גירשה על תנאי שלא יחזור תו� י"ב חודש ומת (2)

גירשה לכשתצא, ע"מ או א	 תצא חמה מנרתיקה (2)

האומר ע"מ כאומר מעכשיו דמי (6)

חגב אייל קמצא מותר באכילה

טומאת משקי בית המטבחי	 (3)

גזירה שהתיר יוסי ב יועזר בטומאת מת

ספק טומאה ברה"ר וברה"י מסוטה (3)

איסורי בישולי עכואיסורי בישולי עכואיסורי בישולי עכואיסורי בישולי עכו""""				

בישולי נכרי	 בדבר שנאכל כמות שהוא חי בישולי נכרי	 בדבר שנאכל כמות שהוא חי בישולי נכרי	 בדבר שנאכל כמות שהוא חי בישולי נכרי	 בדבר שנאכל כמות שהוא חי ((((5555)))) לח
עכועכועכועכו""""	 שבישל שלא בכוונה מותר	 שבישל שלא בכוונה מותר	 שבישל שלא בכוונה מותר	 שבישל שלא בכוונה מותר

�תחילת בישול עתחילת בישול עתחילת בישול עתחילת בישול ע""""י עכוי עכוי עכוי עכו""""	 וגומרו ע	 וגומרו ע	 וגומרו ע	 וגומרו ע""""י ישראל וההיפ�י ישראל וההיפ�י ישראל וההיפ�י ישראל וההיפ

איסור מאכלי	 של עכואיסור מאכלי	 של עכואיסור מאכלי	 של עכואיסור מאכלי	 של עכו""""	 מחשש שערב בה	 יי	 מחשש שערב בה	 יי	 מחשש שערב בה	 יי	 מחשש שערב בה	 יי

איסור מאכלי	 של עכואיסור מאכלי	 של עכואיסור מאכלי	 של עכואיסור מאכלי	 של עכו""""	 מחשש שערב בה	 דבר טמא	 מחשש שערב בה	 דבר טמא	 מחשש שערב בה	 דבר טמא	 מחשש שערב בה	 דבר טמא לט
אכילת קרבי דגי	 וביציה	 מחשש שבאו מדג טמא אכילת קרבי דגי	 וביציה	 מחשש שבאו מדג טמא אכילת קרבי דגי	 וביציה	 מחשש שבאו מדג טמא אכילת קרבי דגי	 וביציה	 מחשש שבאו מדג טמא ((((1111))))

איסור מאכלי	 של עכואיסור מאכלי	 של עכואיסור מאכלי	 של עכואיסור מאכלי	 של עכו""""	 מחשש לשמנונית דבר טמא	 מחשש לשמנונית דבר טמא	 מחשש לשמנונית דבר טמא	 מחשש לשמנונית דבר טמא

אשה ועבד של חבר נאמני	 כחבר

מאכלי	 האסורי	 והמותרי	 בחות	 אחד ביד עכומאכלי	 האסורי	 והמותרי	 בחות	 אחד ביד עכומאכלי	 האסורי	 והמותרי	 בחות	 אחד ביד עכומאכלי	 האסורי	 והמותרי	 בחות	 אחד ביד עכו""""				

מאכלי	 של עכומאכלי	 של עכומאכלי	 של עכומאכלי	 של עכו""""	 המותרי	 באכילה	 המותרי	 באכילה	 המותרי	 באכילה	 המותרי	 באכילה

אכילת קרבי דגי	 וביציה	 מחשש שבאו מדג טמא אכילת קרבי דגי	 וביציה	 מחשש שבאו מדג טמא אכילת קרבי דגי	 וביציה	 מחשש שבאו מדג טמא אכילת קרבי דגי	 וביציה	 מחשש שבאו מדג טמא ((((2222)))) מ

גגגג:  :  :  :  כל הצלמי	 כל הצלמי	 כל הצלמי	 כל הצלמי	 �  �  �  �  עעעע""""ז ודרכי ביטולהז ודרכי ביטולהז ודרכי ביטולהז ודרכי ביטולה

פסלי	 האסורי	 בהנאהפסלי	 האסורי	 בהנאהפסלי	 האסורי	 בהנאהפסלי	 האסורי	 בהנאה מ
אי חיישינ למיעוטא (6)

שברי פסלי	 האסורי	 והמותרי	 בהנאהשברי פסלי	 האסורי	 והמותרי	 בהנאהשברי פסלי	 האסורי	 והמותרי	 בהנאהשברי פסלי	 האסורי	 והמותרי	 בהנאה מא
שברי עשברי עשברי עשברי ע""""ז שנשתברה מאליה ז שנשתברה מאליה ז שנשתברה מאליה ז שנשתברה מאליה ((((1111))))

אי ספק מוציא מידי ודאי (6)

עעעע""""ז של ישראל אינה בטלה לעול	ז של ישראל אינה בטלה לעול	ז של ישראל אינה בטלה לעול	ז של ישראל אינה בטלה לעול	 מב
מצא כלי	 ע	 צורה על גביהמצא כלי	 ע	 צורה על גביהמצא כלי	 ע	 צורה על גביהמצא כלי	 ע	 צורה על גביה

עשיית צורות של מזלותעשיית צורות של מזלותעשיית צורות של מזלותעשיית צורות של מזלות,  ,  ,  ,  פרצופי	 או בעפרצופי	 או בעפרצופי	 או בעפרצופי	 או בע""""ח ח ח ח ((((2222))))

ביטול עביטול עביטול עביטול ע""""ז של עכוז של עכוז של עכוז של עכו""""	 ע	 ע	 ע	 ע""""י עכוי עכוי עכוי עכו""""	 אחר	 אחר	 אחר	 אחר מג
ביטול עביטול עביטול עביטול ע""""ז עז עז עז ע""""י עכוי עכוי עכוי עכו""""	 בעל כורחו	 בעל כורחו	 בעל כורחו	 בעל כורחו

צורות לבנה שהיו לר"ג שבאמצעות חקר העדי	 (2)

עשיית כלי	 ככלי	 שהיו במקדש (2)

ענידת טבעת וחתימה בה כשחקוקה בה צורה

אי חיישינ לחשד (3)

איבוד עאיבוד עאיבוד עאיבוד ע""""ז האסורה בהנאהז האסורה בהנאהז האסורה בהנאהז האסורה בהנאה

אי אד	 אוסר דבר שאינו שלו (3) מד
כתר מלכות בית דוד

שימוש במרח' שיש בו פסלשימוש במרח' שיש בו פסלשימוש במרח' שיש בו פסלשימוש במרח' שיש בו פסל

הרהור בד"ת במקומות המטונפי	 (3)

אי הקדש לע"ז תופס עד שיעבדוה

איסור הרי	 וגבעות וכיואיסור הרי	 וגבעות וכיואיסור הרי	 וגבעות וכיואיסור הרי	 וגבעות וכיו""""ב משו	 עב משו	 עב משו	 עב משו	 ע""""זזזז מה
איסור אשרה אעאיסור אשרה אעאיסור אשרה אעאיסור אשרה אע""""פ שהיא מחוברת לקרקעפ שהיא מחוברת לקרקעפ שהיא מחוברת לקרקעפ שהיא מחוברת לקרקע

איסור בציפוי הר שעבדוהו עאיסור בציפוי הר שעבדוהו עאיסור בציפוי הר שעבדוהו עאיסור בציפוי הר שעבדוהו ע""""זזזז

איל שנטעוהו ואחאיל שנטעוהו ואחאיל שנטעוהו ואחאיל שנטעוהו ואח""""כ עבדוהוכ עבדוהוכ עבדוהוכ עבדוהו

העובד להר וכיוהעובד להר וכיוהעובד להר וכיוהעובד להר וכיו""""ב חייב מיתהב חייב מיתהב חייב מיתהב חייב מיתה מו
אבני הר שנדלדלו ועבדו	אבני הר שנדלדלו ועבדו	אבני הר שנדלדלו ועבדו	אבני הר שנדלדלו ועבדו	

לבנה או ביצה שזקפ	 לעלבנה או ביצה שזקפ	 לעלבנה או ביצה שזקפ	 לעלבנה או ביצה שזקפ	 לע""""ז ועבד	 גוי ז ועבד	 גוי ז ועבד	 גוי ז ועבד	 גוי ((((1111))))

הר שנעבד ואתנ במחובר אי אבניה	 כשרי	 למזבחהר שנעבד ואתנ במחובר אי אבניה	 כשרי	 למזבחהר שנעבד ואתנ במחובר אי אבניה	 כשרי	 למזבחהר שנעבד ואתנ במחובר אי אבניה	 כשרי	 למזבח

ק"ו לקולא ולחומרא, לחומרא פרכינ

חיטי	 במחובר שנעבדו אי כשרי	 לקרב מנחהחיטי	 במחובר שנעבדו אי כשרי	 לקרב מנחהחיטי	 במחובר שנעבדו אי כשרי	 לקרב מנחהחיטי	 במחובר שנעבדו אי כשרי	 לקרב מנחה

ע' דקל שנעבד אי כשר ללולבע' דקל שנעבד אי כשר ללולבע' דקל שנעבד אי כשר ללולבע' דקל שנעבד אי כשר ללולב מז
דיחוי במצוות (3)

בהמה שנעבדה אי צימרה כשר לתכלתבהמה שנעבדה אי צימרה כשר לתכלתבהמה שנעבדה אי צימרה כשר לתכלתבהמה שנעבדה אי צימרה כשר לתכלת

בהמה שנעבדה אי קרניה כשרי	 לכלי שיר במקדשבהמה שנעבדה אי קרניה כשרי	 לכלי שיר במקדשבהמה שנעבדה אי קרניה כשרי	 לכלי שיר במקדשבהמה שנעבדה אי קרניה כשרי	 לכלי שיר במקדש

שירה אי עיקרה בכלי או בפה (3)

מעי שנעבד אי מימיו כשרי	 לנסכי	מעי שנעבד אי מימיו כשרי	 לנסכי	מעי שנעבד אי מימיו כשרי	 לנסכי	מעי שנעבד אי מימיו כשרי	 לנסכי	

כותל ביתו המשות* לבית עכותל ביתו המשות* לבית עכותל ביתו המשות* לבית עכותל ביתו המשות* לבית ע""""ז שנפלז שנפלז שנפלז שנפל

טומאת עטומאת עטומאת עטומאת ע""""ז במשא ז במשא ז במשא ז במשא ((((2222))))

ביטול איסור מבית עביטול איסור מבית עביטול איסור מבית עביטול איסור מבית ע""""זזזז

השתחוה לבית אי נאסרהשתחוה לבית אי נאסרהשתחוה לבית אי נאסרהשתחוה לבית אי נאסר

ביטול איסור מאב עביטול איסור מאב עביטול איסור מאב עביטול איסור מאב ע""""זזזז

ביטול איסור מאשרה של עביטול איסור מאשרה של עביטול איסור מאשרה של עביטול איסור מאשרה של ע""""זזזז מח
השתחוה לאיל אי נאסר עיקרו ותוספתהשתחוה לאיל אי נאסר עיקרו ותוספתהשתחוה לאיל אי נאסר עיקרו ותוספתהשתחוה לאיל אי נאסר עיקרו ותוספת

אשרה שצורה תחתיה אי אסורהאשרה שצורה תחתיה אי אסורהאשרה שצורה תחתיה אי אסורהאשרה שצורה תחתיה אי אסורה

זיהוי איל כאשרה של עזיהוי איל כאשרה של עזיהוי איל כאשרה של עזיהוי איל כאשרה של ע""""זזזז

איסור ישיבה בצל אשרה וטומאת העובר תחתיהאיסור ישיבה בצל אשרה וטומאת העובר תחתיהאיסור ישיבה בצל אשרה וטומאת העובר תחתיהאיסור ישיבה בצל אשרה וטומאת העובר תחתיה

זריעת ירקות וכיוזריעת ירקות וכיוזריעת ירקות וכיוזריעת ירקות וכיו""""ב תחת אשרהב תחת אשרהב תחת אשרהב תחת אשרה

זה וזה גור	 (3)

תנור שהסיקוהו בעצי אשרה ואפו בו פת וכיותנור שהסיקוהו בעצי אשרה ואפו בו פת וכיותנור שהסיקוהו בעצי אשרה ואפו בו פת וכיותנור שהסיקוהו בעצי אשרה ואפו בו פת וכיו""""בבבב מט
חבית יי נס� שנתערבה באחרותחבית יי נס� שנתערבה באחרותחבית יי נס� שנתערבה באחרותחבית יי נס� שנתערבה באחרות

ביטול אשרהביטול אשרהביטול אשרהביטול אשרה

עעעע""""ז ששיי* אותהז ששיי* אותהז ששיי* אותהז ששיי* אותה

שברי עשברי עשברי עשברי ע""""ז שנשתברה מאליה ז שנשתברה מאליה ז שנשתברה מאליה ז שנשתברה מאליה ((((2222))))

�דדדד:  :  :  :  רבי ישמעאל רבי ישמעאל רבי ישמעאל רבי ישמעאל �  �  �  �  עעעע""""ז ודרכי ביטולהז ודרכי ביטולהז ודרכי ביטולהז ודרכי ביטולה, , , , יי נס�יי נס�יי נס�יי נס

אבני	 הנמצאות בצד מרקוליסאבני	 הנמצאות בצד מרקוליסאבני	 הנמצאות בצד מרקוליסאבני	 הנמצאות בצד מרקוליס מט
תקרובת עתקרובת עתקרובת עתקרובת ע""""ז אינה בטלה לעול	ז אינה בטלה לעול	ז אינה בטלה לעול	ז אינה בטלה לעול	 נ

תקרובת עתקרובת עתקרובת עתקרובת ע""""ז נאסרת דוקא שיש כמותה בעבודת פני	ז נאסרת דוקא שיש כמותה בעבודת פני	ז נאסרת דוקא שיש כמותה בעבודת פני	ז נאסרת דוקא שיש כמותה בעבודת פני	

עבודות קרקע המותרות והאסורות בשביעית ובחוה"מ

עבודת קרקע בשביעית לקיו	 ולהרווחה (3)

שבירה מקל לפני עשבירה מקל לפני עשבירה מקל לפני עשבירה מקל לפני ע""""ז אי הוי כזביחה וכיוז אי הוי כזביחה וכיוז אי הוי כזביחה וכיוז אי הוי כזביחה וכיו""""בבבב

השוחט בהמה בעלת מו	 לעהשוחט בהמה בעלת מו	 לעהשוחט בהמה בעלת מו	 לעהשוחט בהמה בעלת מו	 לע""""זזזז נא
מחוסר אבר פסול לקרב אפי'  לבני נח (2)

טריפה אי יולדת (2)

שחט בהמה למרקוליס וכיושחט בהמה למרקוליס וכיושחט בהמה למרקוליס וכיושחט בהמה למרקוליס וכיו""""בבבב

השמר פ ואל ל'  לאו (6)

דבר הנמצא עדבר הנמצא עדבר הנמצא עדבר הנמצא ע""""ג או בסמו� לעג או בסמו� לעג או בסמו� לעג או בסמו� לע""""ז אי הוי תקרובתז אי הוי תקרובתז אי הוי תקרובתז אי הוי תקרובת

הנאה מגינה או מרח' של עהנאה מגינה או מרח' של עהנאה מגינה או מרח' של עהנאה מגינה או מרח' של ע""""זזזז

עעעע""""ז של גוי ושל ישראל מאימתי נאסרתז של גוי ושל ישראל מאימתי נאסרתז של גוי ושל ישראל מאימתי נאסרתז של גוי ושל ישראל מאימתי נאסרת

מקור לביטול עמקור לביטול עמקור לביטול עמקור לביטול ע""""ז של גוי עז של גוי עז של גוי עז של גוי ע""""י גויי גויי גויי גוי נב
רית� כלי לערית� כלי לערית� כלי לערית� כלי לע""""ז מאימתי נאסרז מאימתי נאסרז מאימתי נאסרז מאימתי נאסר

עעעע""""ז או כליה שנשתברו ותיקנ	 לטומאה ישנהז או כליה שנשתברו ותיקנ	 לטומאה ישנהז או כליה שנשתברו ותיקנ	 לטומאה ישנהז או כליה שנשתברו ותיקנ	 לטומאה ישנה

טומאה ישנה אי גזרו א* בטומאות דרבנ

ביטול עביטול עביטול עביטול ע""""זזזז,  ,  ,  ,  כליה ותקרובתה לטומאהכליה ותקרובתה לטומאהכליה ותקרובתה לטומאהכליה ותקרובתה לטומאה

כלי בית חוניו אי כשרי	 למקדש

גניזת אבני מזבח שטמאו היווני	 בימי החשמונאי	

ביטול עביטול עביטול עביטול ע""""ז של גוי עז של גוי עז של גוי עז של גוי ע""""י גוי או ישראלי גוי או ישראלי גוי או ישראלי גוי או ישראל

ביטול עביטול עביטול עביטול ע""""ז המשותפת לגוי ולישראלז המשותפת לגוי ולישראלז המשותפת לגוי ולישראלז המשותפת לגוי ולישראל

דרכי ביטול עדרכי ביטול עדרכי ביטול עדרכי ביטול ע""""ז עז עז עז ע""""י גויי גויי גויי גוי נג
גוי שמכר או מישכ עגוי שמכר או מישכ עגוי שמכר או מישכ עגוי שמכר או מישכ ע""""ז שלו אי בטלהז שלו אי בטלהז שלו אי בטלהז שלו אי בטלה

עעעע""""ז שנפלה עליה מפולת או נגנבה וכיוז שנפלה עליה מפולת או נגנבה וכיוז שנפלה עליה מפולת או נגנבה וכיוז שנפלה עליה מפולת או נגנבה וכיו""""ב לא בטלהב לא בטלהב לא בטלהב לא בטלה

©www.NetivotHashas.org.il



עבודה זרהעבודה זרהעבודה זרהעבודה זרה 158158158158

לבנה שזקפה לעלבנה שזקפה לעלבנה שזקפה לעלבנה שזקפה לע""""ז ועבדה גוי ז ועבדה גוי ז ועבדה גוי ז ועבדה גוי ((((2222)))) נג
אי אד	 אוסר דבר שאינו שלו (4)

עעעע""""ז שהניחוה עובדיה אי בטלהז שהניחוה עובדיה אי בטלהז שהניחוה עובדיה אי בטלהז שהניחוה עובדיה אי בטלה

בימוסיאות של מלכי	 מותרותבימוסיאות של מלכי	 מותרותבימוסיאות של מלכי	 מותרותבימוסיאות של מלכי	 מותרות

עבד לבהמת חברו אי נאסרה למזבחעבד לבהמת חברו אי נאסרה למזבחעבד לבהמת חברו אי נאסרה למזבחעבד לבהמת חברו אי נאסרה למזבח נד
אי אד	 אוסר דבר שאינו שלו (5)

אנוס רחמנא פטריה (3)

פיקוח נפש אי דוחה איסור עפיקוח נפש אי דוחה איסור עפיקוח נפש אי דוחה איסור עפיקוח נפש אי דוחה איסור ע""""זזזז

חפר בורות בקרקע לש	 עחפר בורות בקרקע לש	 עחפר בורות בקרקע לש	 עחפר בורות בקרקע לש	 ע""""ז אסרהז אסרהז אסרהז אסרה

חליפי עחליפי עחליפי עחליפי ע""""ז אסורי	ז אסורי	ז אסורי	ז אסורי	

דמי פירות שביעית קדושי	 בקדושת שביעית (2)

(13) ב'  כתובי הבאי כא'  אי מלמדי

מדוע המדוע המדוע המדוע ה'  '  '  '  לא מאבד עלא מאבד עלא מאבד עלא מאבד ע""""ז מ העול	ז מ העול	ז מ העול	ז מ העול	

עול	 כמנהגו נוהג ושוטי	 שקלקלו עתידי לית די

בא לטמא פותחי לו בא לטהר מסייעי אותו (3) נה
קנית יי מגתו או מבורו של גויקנית יי מגתו או מבורו של גויקנית יי מגתו או מבורו של גויקנית יי מגתו או מבורו של גוי

בצירת ודריכת ענבי	 ע	 גוי או ישראל בטומאה

גרימת טומאה לחולי בא"י (3)

�גמר מלאכת יי לתוגמר מלאכת יי לתוגמר מלאכת יי לתוגמר מלאכת יי לתו""""מ ולהאסר משו	 יי נס�מ ולהאסר משו	 יי נס�מ ולהאסר משו	 יי נס�מ ולהאסר משו	 יי נס נו
((((2222)))) �ניצוק אי הוי כמחובר  ליי נס� ניצוק אי הוי כמחובר  ליי נס� ניצוק אי הוי כמחובר  ליי נס� ניצוק אי הוי כמחובר  ליי נס

�מגע גוי ביי של ישראל כשאי חשש לניסו�מגע גוי ביי של ישראל כשאי חשש לניסו�מגע גוי ביי של ישראל כשאי חשש לניסו�מגע גוי ביי של ישראל כשאי חשש לניסו

מגע גוי ביי של ישראל בלי כוונהמגע גוי ביי של ישראל בלי כוונהמגע גוי ביי של ישראל בלי כוונהמגע גוי ביי של ישראל בלי כוונה נז
מגע תינוק גוי ביי של ישראלמגע תינוק גוי ביי של ישראלמגע תינוק גוי ביי של ישראלמגע תינוק גוי ביי של ישראל

�עבד כנעני שמל ולא טבל לטומאה וליי נס�עבד כנעני שמל ולא טבל לטומאה וליי נס�עבד כנעני שמל ולא טבל לטומאה וליי נס�עבד כנעני שמל ולא טבל לטומאה וליי נס

גוי ששיכש� ידו ביי של ישראלגוי ששיכש� ידו ביי של ישראלגוי ששיכש� ידו ביי של ישראלגוי ששיכש� ידו ביי של ישראל

יי שמזגו גוי אי נאסריי שמזגו גוי אי נאסריי שמזגו גוי אי נאסריי שמזגו גוי אי נאסר נח
בישולי נכרי	 בדבר שנאכל כמות שהוא חי (6) נט

הולכת ענבי	 לגת עהולכת ענבי	 לגת עהולכת ענבי	 לגת עהולכת ענבי	 לגת ע""""י גויי גויי גויי גוי

קבלת פיצוי מגוי שניס� יי של ישראלקבלת פיצוי מגוי שניס� יי של ישראלקבלת פיצוי מגוי שניס� יי של ישראלקבלת פיצוי מגוי שניס� יי של ישראל

גוי שניס� יי של ישראל שלא בפני עגוי שניס� יי של ישראל שלא בפני עגוי שניס� יי של ישראל שלא בפני עגוי שניס� יי של ישראל שלא בפני ע""""זזזז

חבית שניקבה שסתמה גוי בידוחבית שניקבה שסתמה גוי בידוחבית שניקבה שסתמה גוי בידוחבית שניקבה שסתמה גוי בידו

גוי המערה יי של ישראל מכלי לכליגוי המערה יי של ישראל מכלי לכליגוי המערה יי של ישראל מכלי לכליגוי המערה יי של ישראל מכלי לכלי ס
גוי הנושא יי של ישראל בכלי פתוח או סגורגוי הנושא יי של ישראל בכלי פתוח או סגורגוי הנושא יי של ישראל בכלי פתוח או סגורגוי הנושא יי של ישראל בכלי פתוח או סגור

גוי הדור� ענבי	 של ישראל באמצעות קורהגוי הדור� ענבי	 של ישראל באמצעות קורהגוי הדור� ענבי	 של ישראל באמצעות קורהגוי הדור� ענבי	 של ישראל באמצעות קורה

חבית שנפקעה לאורכה או לרוחבה והחזיקה גויחבית שנפקעה לאורכה או לרוחבה והחזיקה גויחבית שנפקעה לאורכה או לרוחבה והחזיקה גויחבית שנפקעה לאורכה או לרוחבה והחזיקה גוי

גוי שנגע בשארית יי שביקב צרי� הדחהגוי שנגע בשארית יי שביקב צרי� הדחהגוי שנגע בשארית יי שביקב צרי� הדחהגוי שנגע בשארית יי שביקב צרי� הדחה

גוי העומד בצד בור יי של ישראל אי חוששי שמא נגעגוי העומד בצד בור יי של ישראל אי חוששי שמא נגעגוי העומד בצד בור יי של ישראל אי חוששי שמא נגעגוי העומד בצד בור יי של ישראל אי חוששי שמא נגע

�גוי שנגע בבור יי של ישראל שלא לש	 ניסו�גוי שנגע בבור יי של ישראל שלא לש	 ניסו�גוי שנגע בבור יי של ישראל שלא לש	 ניסו�גוי שנגע בבור יי של ישראל שלא לש	 ניסו

מגע גוי ביי של ישראל עמגע גוי ביי של ישראל עמגע גוי ביי של ישראל עמגע גוי ביי של ישראל ע""""י זריקת דבר אחר עליוי זריקת דבר אחר עליוי זריקת דבר אחר עליוי זריקת דבר אחר עליו

ישראל המכי יי השיי� לגוי עישראל המכי יי השיי� לגוי עישראל המכי יי השיי� לגוי עישראל המכי יי השיי� לגוי ע""""מ להכשירו לישראלמ להכשירו לישראלמ להכשירו לישראלמ להכשירו לישראל סא

�הההה:  :  :  :  השוכר את הפועל השוכר את הפועל השוכר את הפועל השוכר את הפועל �  �  �  �  שכר פועל עשכר פועל עשכר פועל עשכר פועל ע""""זזזז,,,,תערובת יי נס�תערובת יי נס�תערובת יי נס�תערובת יי נס

�שכר פועל או חמור שנשכרו למלאכת יי נס�שכר פועל או חמור שנשכרו למלאכת יי נס�שכר פועל או חמור שנשכרו למלאכת יי נס�שכר פועל או חמור שנשכרו למלאכת יי נס סב
שכר פועל שנשכר למלאכה בפירות שביעית

פועל במלאכת יי נס� שקיבל בשכרו חיטיפועל במלאכת יי נס� שקיבל בשכרו חיטיפועל במלאכת יי נס� שקיבל בשכרו חיטיפועל במלאכת יי נס� שקיבל בשכרו חיטי

לוה פירות שביעית מעניי	 ע"מ לפורע	 בשמינית

�אתנ זונה שנת לה קוד	 שבא עליה וההיפ

הנות שכר לפועל אי חושש שמא יקנה בו דבר איסור סג
שכר פועל שנשכר לשבירת כלי יי נס� וכיושכר פועל שנשכר לשבירת כלי יי נס� וכיושכר פועל שנשכר לשבירת כלי יי נס� וכיושכר פועל שנשכר לשבירת כלי יי נס� וכיו""""בבבב

גוי שמכר עגוי שמכר עגוי שמכר עגוי שמכר ע""""ז אי דמיה מותרי לישראלז אי דמיה מותרי לישראלז אי דמיה מותרי לישראלז אי דמיה מותרי לישראל סד
ביטול עביטול עביטול עביטול ע""""ז עז עז עז ע""""י גר תושבי גר תושבי גר תושבי גר תושב

איזהו גר תושב

די גר תושב לביטול רשותו לעירוב חצרות

נתינת מתנה לגוי שאינו עובד ענתינת מתנה לגוי שאינו עובד ענתינת מתנה לגוי שאינו עובד ענתינת מתנה לגוי שאינו עובד ע""""ז ביו	 איד	ז ביו	 איד	ז ביו	 איד	ז ביו	 איד	

�שכר פועל שנשכר לדבר היתר וסייע במלאכת יי נס�שכר פועל שנשכר לדבר היתר וסייע במלאכת יי נס�שכר פועל שנשכר לדבר היתר וסייע במלאכת יי נס�שכר פועל שנשכר לדבר היתר וסייע במלאכת יי נס סה
יי נס� שנפל עיי נס� שנפל עיי נס� שנפל עיי נס� שנפל ע""""ג פירות או תבואהג פירות או תבואהג פירות או תבואהג פירות או תבואה

מכירת תערובת איסור לגוי מחשש שימכרנה לישראלמכירת תערובת איסור לגוי מחשש שימכרנה לישראלמכירת תערובת איסור לגוי מחשש שימכרנה לישראלמכירת תערובת איסור לגוי מחשש שימכרנה לישראל

יי נס� חדש שנתערב בענבי	יי נס� חדש שנתערב בענבי	יי נס� חדש שנתערב בענבי	יי נס� חדש שנתערב בענבי	 סו
בתר טע	 או ש	 אזלינ

חומ' יי נס� וחומ' שכר שנתערבוחומ' יי נס� וחומ' שכר שנתערבוחומ' יי נס� וחומ' שכר שנתערבוחומ' יי נס� וחומ' שכר שנתערבו

צירו* מאכלות אסורי	 זל"ז לכשיעור (1)

חומ' ויי שאחומ' ויי שאחומ' ויי שאחומ' ויי שא'  '  '  '  מה	 אסור שנתערבומה	 אסור שנתערבומה	 אסור שנתערבומה	 אסור שנתערבו

בתר ריח או טע	 אזלינ

�אי מותר להריח יי נס�אי מותר להריח יי נס�אי מותר להריח יי נס�אי מותר להריח יי נס

ריחא אי מילתא היא (2)

איסור שנתערב בהיתר בנות טע	 סז
איסור שנתערב בהיתר ונת טע	 לשבח ואח"כ לפג	 (1)

כיצד משערי טע	 איסור אי הוי לפג	

אכילת כזית בכדי אכילת פרס מתערובת איסור (3)

איסור בנבלה סרוחה שאי ראויה לאכילה (1)

איסור שנתערב בהיתר ונת טע	 לשבח ואח"כ לפג	 (2) סח
צירו* מאכלות אסורי	 זל"ז לכשיעור (2)

כל איסורי שבתורה בטלי אחד בששי	 סט
חשש למגע עכוחשש למגע עכוחשש למגע עכוחשש למגע עכו""""	 בחביות יי סתומות של ישראל	 בחביות יי סתומות של ישראל	 בחביות יי סתומות של ישראל	 בחביות יי סתומות של ישראל

�יי ישראל בבית זונה עכויי ישראל בבית זונה עכויי ישראל בבית זונה עכויי ישראל בבית זונה עכו""""	 וההיפ�	 וההיפ�	 וההיפ�	 וההיפ

ספק ספיקא (2) ע
�בולשת שנכנסה לעיר אי חיישינ ליי נס�בולשת שנכנסה לעיר אי חיישינ ליי נס�בולשת שנכנסה לעיר אי חיישינ ליי נס�בולשת שנכנסה לעיר אי חיישינ ליי נס

אומ שנשכר לגוי ושיל	 לו שכרו בייאומ שנשכר לגוי ושיל	 לו שכרו בייאומ שנשכר לגוי ושיל	 לו שכרו בייאומ שנשכר לגוי ושיל	 לו שכרו ביי עא
מותר שגוי ישל	 מס עבור ישראל אפימותר שגוי ישל	 מס עבור ישראל אפימותר שגוי ישל	 מס עבור ישראל אפימותר שגוי ישל	 מס עבור ישראל אפי'  '  '  '  מיינומיינומיינומיינו

המוכר יי לגוי אי דמיו מותריהמוכר יי לגוי אי דמיו מותריהמוכר יי לגוי אי דמיו מותריהמוכר יי לגוי אי דמיו מותרי

משיכה ושאר קנייני	 אי מועילי	 בגוי

אי קני מועיל לפני פיסוק דמי	 (2)

התחייב שא	 ימכור שדהו ימכרנה לחברו ומכרה לאחר עב
יצק יי לכלי של גוי אי נאסרת השאריתיצק יי לכלי של גוי אי נאסרת השאריתיצק יי לכלי של גוי אי נאסרת השאריתיצק יי לכלי של גוי אי נאסרת השארית

((((3333)))) �ניצוק אי הוי כמחובר לטומאה וליי נס� ניצוק אי הוי כמחובר לטומאה וליי נס� ניצוק אי הוי כמחובר לטומאה וליי נס� ניצוק אי הוי כמחובר לטומאה וליי נס

גוי המערה יי מכלי של ישראל אי נאסרת השאריתגוי המערה יי מכלי של ישראל אי נאסרת השאריתגוי המערה יי מכלי של ישראל אי נאסרת השאריתגוי המערה יי מכלי של ישראל אי נאסרת השארית

יי או מי	 נס� שנתערבו במשקייי או מי	 נס� שנתערבו במשקייי או מי	 נס� שנתערבו במשקייי או מי	 נס� שנתערבו במשקי עג
תערובת מי במינו במשהו ושלא במינו בנ"ט

אי אמרינ ראשו ראשו בטל (1)

יי נס� שנתערב ביי ומי	 של היתריי נס� שנתערב ביי ומי	 של היתריי נס� שנתערב ביי ומי	 של היתריי נס� שנתערב ביי ומי	 של היתר

תערובת במינו ודבר אחר (1)

מצא מי את מינו וניעור (2)

תערובת במינו ושלא במינו (3)

איסורי הנאה האוסרי תערובת	 בכלשהואיסורי הנאה האוסרי תערובת	 בכלשהואיסורי הנאה האוסרי תערובת	 בכלשהואיסורי הנאה האוסרי תערובת	 בכלשהו עד
יי איסור שנתערב בהיתריי איסור שנתערב בהיתריי איסור שנתערב בהיתריי איסור שנתערב בהיתר

הכשר גת וכליה שזופתה עהכשר גת וכליה שזופתה עהכשר גת וכליה שזופתה עהכשר גת וכליה שזופתה ע""""י גוי או שדר� בה ייי גוי או שדר� בה ייי גוי או שדר� בה ייי גוי או שדר� בה יי

ע"ה שנגע באשכולות שבגת אי טימא כל הגת עה
הכשר כלי שקנאו מגויהכשר כלי שקנאו מגויהכשר כלי שקנאו מגויהכשר כלי שקנאו מגוי

רק כלי סעודה הלקוחי	 מגוי צריכי	 טבילהרק כלי סעודה הלקוחי	 מגוי צריכי	 טבילהרק כלי סעודה הלקוחי	 מגוי צריכי	 טבילהרק כלי סעודה הלקוחי	 מגוי צריכי	 טבילה

כלי	 השאולי	 מגוי פטורי	 מטבילהכלי	 השאולי	 מגוי פטורי	 מטבילהכלי	 השאולי	 מגוי פטורי	 מטבילהכלי	 השאולי	 מגוי פטורי	 מטבילה

רק כלי מתכות וזכוכית של גוי טעוני	 טבילהרק כלי מתכות וזכוכית של גוי טעוני	 טבילהרק כלי מתכות וזכוכית של גוי טעוני	 טבילהרק כלי מתכות וזכוכית של גוי טעוני	 טבילה

כלי ממושכ של גוי אי צרי� טבילהכלי ממושכ של גוי אי צרי� טבילהכלי ממושכ של גוי אי צרי� טבילהכלי ממושכ של גוי אי צרי� טבילה

תבשיל שבישלו בכלי של גוי שלא הוכשרתבשיל שבישלו בכלי של גוי שלא הוכשרתבשיל שבישלו בכלי של גוי שלא הוכשרתבשיל שבישלו בכלי של גוי שלא הוכשר

הכשר שיפוד ואסכלא שבלעו טע	 קדשי	 עו
שיעור ליבו והגעלה לכלי הטעו הכשרשיעור ליבו והגעלה לכלי הטעו הכשרשיעור ליבו והגעלה לכלי הטעו הכשרשיעור ליבו והגעלה לכלי הטעו הכשר

הכשר סכי משמנונית של איסורהכשר סכי משמנונית של איסורהכשר סכי משמנונית של איסורהכשר סכי משמנונית של איסור
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