
  עבודה זרה ו
  

  איבעיא להו: שלשה ימים הן ואידיהן, או דלמא הן בלא אידיהן? 
  

איך אפשר להוכיח מן המקור הן   המקור
  ואידיהן

  דחייה

ר' ישמעאל אומר: שלשה לפניהם 
   ;ושלשה לאחריהן אסור

  

אי ס"ד הן ואידיהן, רבי ישמעאל 
יום אידיהן חשיב להו מעיקרא 

  וחשיב להו לבסוף?

יהם, איידי דתנא שלשה לפנ
  תנא נמי שלשה לאחריהם

דאמר רב תחליפא בר אבדימי 
אמר שמואל: יום א' לדברי רבי 

  ישמעאל לעולם אסור; 
  

ואי ס"ד הן ואידיהן, האיכא 
  ארבעה וחמשה דשרי!

אליבא דרבי ישמעאל לא 
קמבעיא לי דהן בלא 

 -אידיהן, כי קא מבעיא לי 
  אליבא דרבנן, מאי?

דיהן של עובדי ואלו הן אי
כוכבים: קלנדא, סטרונייא, 

; ואמר רב חנין בר וקרטסים
ח' ימים אחר  -רבא: קלנדא 

שמונה  -תקופה, סטרונייא 
ימים לפני תקופה, וסימנך: 

אחור וקדם  )תהלים קלט(

  ; צרתני

ואי סלקא דעתך הן ואידיהן, 
  עשרה הוו!

תנא, כוליה קלנדא חד יומא 
  הוא חשיב ליה.

לפני אידיהן של עובדי כוכבים 
  שלשה ימים

ואי ס"ד הן ואידיהן, ליתני: 
אידיהן של עובדי כוכבים שלשה 

ימים! וכי תימא, האי דקתני לפני 
למעוטי לאחר אידיהן,  -אידיהן 

ליתני: אידם של עובדי כוכבים ג' 
  ימים לפניהם!

  

  
  ? ולפני עור לא תתן מכשולו דלמא משום איבעיא להו: משום הרווחה, א

הא  -למאי נפקא מינה? דאית ליה בהמה לדידיה, אי אמרת משום הרווחה : משמעות של השאלההמה 
  הא אית ליה לדידיה.  -קא מרווח ליה, אי אמרת משום עור לא תתן מכשול 

נין שלא יושיט אדם מאמר רבי נתן:וכי אית ליה לא עבר משום עור לא תתן מכשול? והתניא,  :קושי
; והא הכא דכי לא יהבינן ולפני עור לא תתן מכשול כוס של יין לנזיר, ואבר מן החי לבני נח? ת"ל:

  ליה שקלי איהו, וקעבר משום לפני עור לא תתן מכשול! 
  דקאי בתרי עברי נהרא.  -הב"ע : תירוץ
  ולא קתני לא יתן, ש"מ.  ושיטלא ידיקא נמי, דקתני  :חיזוק

  
  איבעיא להו: נשא ונתן, מאי? 

  ר"ל  ר' יוחנן  
  מותר  אסור -נשא ונתן   

 איתיביה ר"ש בן לקיש לרבי יוחנן:  קושי
 -אידיהן של עובדי כוכבים נשא ונתן 

  ; אידיהן אין, לפני אידיהן לא!אסור

אידיהן של איתיביה רבי יוחנן לריש לקיש: 
   אסורין -עובדי כוכבים נשא ונתן 
  מאי לאו לפני אידיהן!

  לא, אידיהן דוקא  תנא, אידי ואידי אידיהן קרי ליה  תירוץ
חיזוק 

  מברייתא
לא אסרו  -כשאמרו אסור לשאת ולתת עמהם   

אלא בדבר המתקיים, אבל בדבר שאינו מתקיים 
  מותר -לא, ואפילו בדבר המתקיים נשא ונתן 

 


