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I.  Not Missing the Boat Questions 

1) How does הקב''ה judge the אומות העולם differently from כלל ישראל according to the 

following אמוראים: 

a. רבי חמא בר' חנינא- 

b. רבי אלכסנדרי- 

c. רבא-(name the other interpretations of רבא’s פסוק that are offered by the 'גמ) 

 

2) According to רבי אבא, what is the point of the יסורין (suffering) of כלל ישראל? 

 

 

3) What power did בלעם have and how was his curse averted?  

 

 

4) When should one not daven שחרית of ראש השנה (see רש''ש for a full understanding of 

  ?here)? Under what circumstances would it be ok to daven שיטה s’רש''י

 

 

 

5) What are the four statements of רבי יהושע בן לוי recorded at the end of our דף?  

 

 

II.  ידיעות that Emerge from the דף Questions 
1) Give one general reason as to why Jews suffer in this world based off of our 'גמ?  

 

 

 

2) Is there such a thing as a תלמיד חכם who doesn’t know תנ''ך well? 

 

  

3) Why is it dangerous to daven  ביחידות at a time of כעס/דין of ממה נפשך ?הקב''ה, either you generally 

deserved to be punished or you don’t deserve it!? Explain according to our 'גמ. 
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III.  The תוספות List with Questions 

 

 ד"ה: והיינו דר' אלכסנדרי

 

 ד"ה: שהיה בידם 

 

 ד"ה: רגע כמימרא
What potential נ''מ’s להלכה can be derived from רבי אליהו’s answer? See the מחצית השקל below: 

סעיף קטן ו מחצית השקל אורח חיים סימן ו  

כתב הלבוש כו', ע"ש הטעם. בסימן א' חדא שהעולם מלא קליפות וכמו שארז"ל במסכת ברכות דף וי"ו אין לך בית  

לעלות. ובפרט המשחיתים הנבראים על ידי עונות האדם המתפלל. רובע כו'. והם המקטרגים, ומונעים את התפלה 

וסגולת אמירת תהלים בכוונה להבריח אותן הקליפות, ולכן נקרא תהלים זמירות, לשון כריתה, כמו לזמר עריצים  

]ישעיה כה, ה[. וטעם שני שספר תהלים עיקרו סיפור שבחי המקום, ואמרינן בברכות דף ל"ב ע"א דרש רבי שמלאי  

ולם יסדר אדם שבחו של מקום, ואחר כך יתפלל. ובתשובת בית יעקב סימן קכ"ז חולק עליו וכתב ודאי אם אומרו  לע

בעשרה, דהיינו צבור, יש לאומרו קודם התפלה, אבל היחיד טוב שיאמרו אחר התפלה, והביא בשם האר"י ז"ל  

הכנסת אחר התפלה, קודם שיצא מבית  שההשפעה היורדת מלמעלה על ידי תפלת הצבור, כל העסק שאדם עוסק בבית 

הכנסת, היא נכללת תוך אותה ההשפעה ועולה עמו. והביא ראיה מש"ס דברכות דף ז' ע"א שאמרינן על פסוק ואל זועם 

בכל יום ]תהלים ז, יב[, וכמה זעמו רגע וכמה רגע כמימריה. והקשה התוספות ]ד"ה שאלמלי[ אם כן איך רצה בלעם 

שהקב"ה לא זעם כל אותן הימים, מה היה יכול לומר באותו רגע. ותירץ לחד תירוצא אם היה  לקללם באותו רגע לולי 

מתחיל לקלל בעת הזעם, אף שעבר הזעם מכל מקום גם מה שהיה מקלל אחר זה חס ושלום היה חל, כי הכל נמשך אחר 

יא רצויה, וכמו שאמרו  ההתחלה שהיה בשעת הזעם, ואם כן כל שכן במדה טובה שהיא מרובה, כיון שתפלת צבור ה

]שם ח, א[ על פסוק ואני תפלתי לך ה' עת רצון ]תהלים סט, יד[, אימתי עת רצון כשהצבור מתפללים, אם כן 

כשהתחיל העת רצון אף גם מה שאומר אחר תפלת הצבור היא בכלל רצון אף ביחיד, כיון שהתחיל עם הצבור, ע"ש  

 :עוד

 

 ד"ה: בתלת שעי

 

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

our times?  

 

 ד"ה: כיון דאיכא 
What two דינים does davening with a מנין help with? Which דין is fulfilled by davening at the 

same time as the מנין, even though you aren’t present with the מנין?  

 


