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I.  Not Missing the Boat Questions 

1) What are the two different possible sources for a פסול טריפה by a קרבן of a non-Jew?  

 

2) Is the prohibition of our משנה for three days excluding the holiday itself or including the 

holiday itself? What about for רבי ישמעאל?  

 

 

3) Explain the final proofs that the 'גמ brings to definitively prove what the רבנן hold and 

what רבי ישמעאל holds. 

 

 

4) What are the two possibilities given by the 'גמ as to why it is אסור to sell things to a 

  ?between these two cases נפקא מינה What is the ?לפני אידיהן_גוי

 

 

5) What is the debate between ריש לקיש and רבי יוחנן? List the two proofs that the 'גמ brings 

to ריש לקיש’s position. 

 

 

6) Barthalemeu wants to sell me his cucumbers two days before his Filthsty holiday, 

Barfdon. Can I purchase them from him? Why or why not?  

 

 

 

7) Why is it prohibited to lend an object to a גוי before his holiday? And why is it prohibited 

to borrow from him before his holiday?  

 

8) (Trick question) According to אביי, why must the משנה list 4 separate prohibitions? What 

about according to רבא?  

 

 

9) Does רבי יהודה think there is such a thing as initial צער, but eventual שמחה from something? 

Explain the two distinctions offered in our 'גמ between הלכות מועד and עבודה זרה.  
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10) Why does רבי יהושע בן קרחה permit collecting a verbal loan from a non-Jew on the pagan 

holidays? (See רש''י and, for extra credit in שמים, contrast him with the ר''ן below) 

 הר"ן על הרי"ף מסכת עבודה זרה דף א עמוד ב

מלוה בשטר אין נפרעין מהן. ]לפני[ אידיהן מפני ששמח הוא לאחר זמן ביום אידו דכיון דנקיט ישראל שטרא עילויה  

במלוה על פה. ואפשר דאף על גב דאפילו במלוה על פה איכא למיחש לאזיל ומודה  כל שעתא מסתפי מיניה מה שאין כן 

 אפילו הכי שרי מפני שהוא כמציל מידם: 

 

 

II.  ידיעות that Emerge from the דף Questions 
1) The 'גמ references עובדי ע''ז who had a festival every Sunday dedicated to ע''ז. Is this 

referring to Christians? Would their Sunday “Sabbath” fall under the category of אידיהן? 

(Look back at  'ד''ה אסור לשאתתוס  on .דף ב for some further research) 

 

 

 

2) Is there a prohibition to cause a non-Jew to transgress one of the ז' מצות בני נח? If so, how 

can this be understood in light of the 'גמ earlier on :דף ב which says that הקב''ה was  התירן

  ?להן

 

 

 

3) What is the important limitation on the prohibition of לפני עור introduced by our דף? What 

is the halachik phrase that is used to capture this exception?  

 

 

4) Consider the following: the 'גמ brings two potential reasons for the prohibition of selling 

to a non-Jew, but when discussing the prohibition of lending and borrowing (and the 

other prohibitions of the משנה), it only seems to mention הרווחה, which is the second 

prohibition. How can this be explained? (After thinking about this yourself, see the 

 (below for two perspectives on this question רשב''א

 
 חידושי הרשב"א מסכת עבודה זרה דף ב עמוד א

לדידיה שרי, או אפי' משום אסור לשאת ולתת עמהם. בגמרא איבעיא לן טעמא דמתני' אי משום לפני עור בלחוד הוא וכי אית ליה בהמה 

הרוחה היא ואפי' אית ליה בהמה לדידיה משום דאזיל ומודה על הרוחתו ואיכא משום לא ישמע על פיך, ולא איפשיטא בעיין בהדיא. ומיהו 

י' משום סוגייא דשמעתא מוכחא דמשום הרוחה היא, מדאמר בגמ' בהדיא בשלמא להשאילן דקא מרווח ליה, ורבא נמי דקא פשט דבכולי מתנ

דמודה הוא, ואפי' אביי דקאמ' דלשאול וללוות גזירות נינהו, בלהשאילן והלואתן נראה דמודה משום דאזיל ומודה הוא, מדאמרינן אמר אביי 

גזירה לשאול אטו להשאיל ולא קאמ' אביי מתניתין משום ולפני עור לא תתן מכשול הוא וגזירה הני אטו הני, ועוד מדקאמר רבא כלה משום 

ודה הוא ולא קאמ' משום דמודה הוא ש"מ דאביי במקצתן מודה דמשום דאזיל ומודה הוא ובלשאול וללוות הוא דפליג משום דבההיא פורתא דמ

לא אזיל ומודה, ]ומיהו[ לאו ראיה גמורה היא, דאיפשר לומר דלא ]איבעיא[ להו בגמרא אלא בלשאת ולתת עמהם בלחוד אבל בלהשאילן 

כרחין[ משום דאזיל ומודה הוא, ורבא דקאמ' כלה משום דאזיל ומודה הוא לאו כלה מתני' קאמ' אלא כלפי שאמר אביי ולהלוותן ולפרען על ]

להשאילן ולהלוותן משום דאזיל ומודה, ולשאול מהם וליפרע מהם גזירה, אמר רבא כלה כלומר להשאילן ולשאול מהם ]להלוותן וללוות מהם[ 

 ל ומודה, וזה עקר.לפרען וליפרע מהם כלהו משום דאזי

 

 

III.  The תוספות List with Questions 
 ד"ה: או דלמא משום 
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 ד"ה: מנין שלא יושיט 

1. Shmerel unfortunately became an apostate and converted to Filthsty. He now asks his 

former best friend Berel to purchase some shrimp at the local market. Is Berel in 

transgression of לפני עור if he brings Berel the shrimp? Does it matter where Shmerel is?  

 

 

 ד"ה: לא אסרו אלא בדבר
 

 ד"ה: אבל לא לוקחין 

 

 ד"ה: אמר אביי 
According to 'תוס, what does אביי need in order for the איסור of לפני אידיהן to be חל?  

 

 ד"ה: אלא ללוות 


