
 :עבודה זרה

משא ומתן 
  ם"עם עכו

  � לפני אידיה�"מ ע� עכו"מו  ב  א  
  הגויים סרבו לקבל את התורה

  מצות סוכה לגויים לעתיד לבוא  ג    

  עונש חטא העגל  ד    

  דוד הקים עולה של תשובה  ה    

  �"מכירת בהמה לעכו  ו    
  �"שאלה והלואה לעכו

  � לפני אידיה�"מ ע� עכו"מו  ז    

  דיה�ימי אי  ח    

  חישוב שנת שמיטה  ט    

  אנטונינוס ורבי  י    

  אונקלוס הגר  יא    

  �"קניה מחנות של עכו  יב    

  �"דברי� שאסור למכור לעכו  יג    

  ז בימי אברהם אבינו"מסכת ע  יד    
  �"מכירת בהמה לעכו

  איסור מכירת כלי זיי� לגוי  טו    

    טז    

  א בן דורדיא"מעשה בר  יז    
  תרדיון מהרוגי מלכות חנינא בן' ר

  עוונות שאדם דש בעקביו  יח    
  אלהא דמאיר ענני

  תורה דרכי קנין  יט    
  מי האיש החפץ חיים

  איסור לא תחנ�  כ    
  םימלאך המות מלא עיני

  השכרת מרח� או שדה לגוי  כא    

הרחקות 
  ם"מעכו

  איסור יחוד בהמה ע� גוי  כב  ב  

    כג    

  יםחזרת הארון מאת הפלשת  כד    

  שמש שעמדה ליהושע בן נון  כה    
  איסור יחוד אשה ואיש ע� גוי

הנקת תינוק גוי או וגויה ילוד   כו    
  הי גוי"ישראל ע

  י גוי"רפואה ע  כז    

    כח    

  י גוי"תספורת ע  כט    
  � האסורי� בהנאה"מאכלי עכו

  יי� נס� ביי� מבושל או מזוג  ל    
  איסור משקין גלויים משום סכנה

  גזירת סת� יינ�  אל    

  עורות לבובי�  לב    

  �"הכשר כלי שבלע יי� עכו  לג    

  �"גבינת עכו  לד    

  � האסורי� באכילה"מאכלי עכו  לה    
  �"פת ושמ� של עכו, חלב

    לו    

    לז    

  �"איסור בישולי עכו  לח    

  באכילה המותרי�� "מאכלי עכו  לט    

  

  ז וביטולה"ע

  פסלי� האסורי� בהנאה  מ  ג  

  שברי פסלי�  מא    
  ז שנשברה מאליה"ע

  ז של ישראל אינה בטלה"ע  מב    
  ב"עשיית צורות לנוי וכיו

  �"ז של עכו"ביטול ע  מג    
  ז האסורה בהנאה"איבוד ע

  שימוש במרח� שיש בו פסל  מד    

  הרי� וגבעות שעבדו�  מה    
  איסור אשרה

    מו    

  ז שנפל"עכותל משות� לבית   מז    
  ז"ביטול בית ואב� של ע

  ביטול אשרה  מח    
  איסור הנאה מצל אשרה

  תנור שהסיקוהו בעצי אשרה  מט    

  מרקוליס  נ  ד  
  ז אינה בטלה"תקרובת ע

  ז"גינה או מרח� של ע  נא    
  ז נאסרת"ממתי ע

    נב    

  ז"דרכי ביטול ע  נג    

  ז"חליפי ע  נד    
  ז מהעול�"לא מאבד ע' מדוע ה

  נסך יין

  קנית יי� מגת של גוי  נה    

  גמר מלאכה לאיסור יי� נס�  נו    
  מגע גוי ביי� של ישראל

    נז    

  יי� שמזגו גוי  נח    

    נט    

    ס    

    סא    

  שכר פועל למלאכה ביי� נס�  סב  ה  

    סג    

  ז שמכר גוי"דמי ע  סד    

  ג תבואה"יי� נס� שנפל ע  הס    

  מ�תערובת יי� נס� וחו  סו    
  הנאה מריח יי� נס�

  םאיסור תערובת בנותן טע  סז    
  םנותן טעם לפג

    סח    

חשש למגע גוי בחביות ישראל  סט    

    ע    

  דמי יי� שמכר ישראל לגוי  עא    
  קניינים המועילים בגוי

  ניצוק כמחובר  עב    
  גוי שעירה יי� מכלי של ישראל

  תערובת יי� נס� ושאר משקי�  עג    
  ן במינו ושלא במינותערובת מי

  תערובת איסורי הנאה  עד    

טבילת 
  כלים

  טבילת כלי� שקנה מגוי  עה    

  שיעור ליבו� והגעלת כלי�  עו    
  הכשר סכי� משמנונית איסור
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