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I.  Not Missing the Boat Questions 

1) What are the four categories of transactions that חז''ל prohibited within three days of the 

pagan festivals?  

 

2) Which of these four categories does רבי יהודה dispute and why?  

 

 

 .עידיהן and אידיהן ,have two different words to refer to the pagan festivals שמואל and רב (3

Explain how each of these words connect with pagan festivals? (See ראב''ד if you would 

like more clarity on this issue) 

 

 

4) What is the first suggested source for the לשון of עידיהן, and what is the מסקנה?  

 

 

5) Why do the Romans come first, and why do the Persians come second? (You can only 

answer this question until seeing the entire דף, the question is slightly trickier than it may 

seem) 

 

 

6) What are the three things that the Romans try to receive שכר for? What are the three 

things that the Persians try to receive שכר for?  

 

 

 

7) How did these six things aid כלל ישראל in studying תורה and performing מצות?  

 

8) After their request for שכר is rejected, what will the אומות העולם try to claim? (Explain the 

 s response to this’הקב''ה of what this claim will be.) What is מסקנה and ה''א s initial’גמ'

claim? 
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II.  ידיעות that Emerge from the דף Questions 
1) Something to consider: is the prohibition in this משנה an איסור דאורייתא or an איסור דרבנן? While 

this issue will become more clear as your progress through the פרק, consider the various צדדים as 

to why it would or would not be דאורייתא. If you want a quick fix (basically cheating), see the 

 :below ריטב''א

 חידושי הריטב"א מסכת עבודה זרה דף ו עמוד ב 

 ומשום חששא פירוש וכל היכא דאיכא איבה לא אסרו במשנתינו כלל ואפי' ביום אידם, שאיסור זה אינו אלא מדרבנן 

 

 

 

 

2) Who or what provides testimony regarding our מצות and עבירות that we have performed in this 

world? (E.C. What משנה in אבות does this 'גמ remind you of?) 

 

 

 

3) Based on our 'גמ, what is the definition of עסק בתורה?  

 

 

4) Do גוים receive שכר for things that they did שלא לשמה? What does our 'גמ seem to imply? (For 

extra thinking, contrast our 'גמ with the following מאמרי חז''ל and see what solutions you can come 

up with) 
 בראשית רבה )וילנא( פרשת לך לך פרשה מב סימן ח 

הוא לא נתכוון ח ]יד, יג[ ויבא הפליט, ריש לקיש בשם בר קפרא הוא עוג הוא פליט ולמה נקרא שמו עוג שבא ומצא את אברם יושב ועוסק במצות עוגות, 

וש ברוך הוא  אלא אמר אברהם זה קוניון הוא ועכשיו אני אומר לו נשבה בן אחיך והוא יוצא למלחמה ונהרג ואני נוטל את שרי אשתו, א"ל הקד לשם שמים

סופו של  חייך שכר פסיעותיך אתה נוטל שאת מאריך ימים בעולם ועל שחשבת להרוג את הצדיק חייך שאתה רואה אלף אלפים ורבי רבבות מבני בניו, ואין 

 'אותו האיש ליפול אלא בידן שנאמר )דברים ג( ויאמר ה' אלי אל תירא אותו כי בידך וגו

 

 ד אתלמוד בבלי מסכת סוטה דף מז עמו

ריב  והאמר רב יהודה אמר רב: לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות ואף על פי שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה, שבשכר ארבעים ושנים קרבנות שהק

עגלון בנו של בלק היתה!  בלק מלך מואב, זכה ויצתה ממנו רות, שיצא ממנו שלמה שכתוב ביה אלף עולות יעלה שלמה, ואמר רבי יוסי בן חוני: רות בתו של 

 תאותו מיהא לקללה הוי

 

 

 

5) The 'גמ says that the מלכות of רומי and פרס will be  משכי עד דאתי משיחא? What does this mean? See 

the מהר''ל below for some inspiration: 
 חידושי אגדות למהר"ל עבודה זרה דף ב עמוד א

ומאי ]שנא[ הני דלא חשיב ומתרץ דהני תרתי משכי מלכותייהו עד מלכות המשיח, יש לך להבין דברי חכמים, כי מה שכלל כל ומקשה מאי שנא הני דחשיב, 

לכות רומי העולם, הוא מלכות אדום ומלכות ישמעאל. כי מלכות ישמעאל ומלכות פרס נחשבים כמו מלכות אחד לגמרי, כי יש להם שייכות זה לזה. וכן כל מ

כים הרבה להם הכל מלכות אדום, וכן מלכות ישמעאל ומלכות פרס הכל אחד, כי האומות שיש להם שייכות זה לזה הם נחשבים כאחד. ומפני כי אף על גב שמל

 .אי אפשר שיהיה העולם נמסר לאומה אחת, כי אין האומות דבקים באחדותו יתברך יהיו שני מלכיות

 

 

6) See the passage from the  רמב''ם’s אגרת תימן below. How does this relate to our 'גמ and how would 

this influence your understanding of the first claim of the אומות that כלל ישראל unfairly had   כפה

  ?עליהם הר כגיגית

 

 להרמב''ם   איגרת תימן

לאדום קודם משה רבינו להורות להם התורה ולא רצו  ועל הדרך שבארוהו חכמים זכרונם לברכה שהקדוש ברוך הוא שלח נביא  

לקבלה, וכן שלח לישמעאל והראה אותה להם ולא קבלוהו ממנו, ואחר כך שלח לנו משה רבינו וקבלנוה, ואמר )שמות כ"ד ג'(:  

 ."כל אשר דבר ה' נעשה ונשמע", וכל זה דבר שהיה קודם מתן תורה
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III.  The תוספות List with Questions 

 

 ד"ה: אסור לשאת ולתת 
1. Is it permissible to purchase something from a גוי three days before his holiday? (Explain 

according to רש''י and ר''ת) 

 

 

2. What are the four suggestions of 'תוס to explain the practice of Jews to buy and sell 

merchandise from/to non-Jews within three days of their holidays?  

 

 

 

3. Reuven owns an onion shop. Barshwinto, a devout worshipper of the famous Filthsty 

Idol, comes to Reuven and tells him that he would like to purchase onions for his favorite 

Filthsty priest so that he can make himself a delicious soup. Can Reuven sell him the 

onions?  

 

 

 ד"ה: להלוותם 

 

 ד"ה: ולפרוע מהן
What types of הלואות may I collect from the Filthsty worshipper when he lives in מדינת ישראל? 

What types of הלואות may I collect from the Filthsty worshipper when I live in Lewdart, the 

capital of the Filthsty religion?  

 

 

 ד"ה: מאי שנא 
What was 'תוסs’ גירסא in the 'גמ and how does that change the read of the שקלא וטריא?  

 

 

 

 ד"ה: משכא מלכותייהו 
Given the מהר''ל pasted above, how does this 'תוס relate to the contemporary struggles we see in 

our times?  

 

 


