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I.  Not Missing the Boat Questions 

1) Why would I have thought that תשובה is only accessible to a יחיד שחטא? Why would I 

think that תשובה is only accessible to a  ציבור שחטא?  

 

2) How does the 'גמ initially understand ריש לקיש’s statement thanking our forefathers for 

sinning with the  למסקנה ?חטא העגל, what was ריש לקיש really saying?  

 

 

3) Prior to the חטא העגל, would כלל ישראל have been immortal? Explain both opinions 

brought down by the 'גמ. 

 

 

4) According to the מאן דאמר that thinks that כלל ישראל would not have been immortal, what 

does the פסוק in תהלים פב:ז mean when it says אכן כאדם תמותון? 

 

 

5) List the four people who are considered מתים even while alive and bring the proof text 

provided by the 'גמ.  

 

 

6) Name three instances of כפיית טוב that are delineated by the 'גמ (see תוס' ד''ה כפויי טובה for 

help).  

 

 

 

7) According to רש''י, why didn’t משה רבינו criticize כלל ישראל earlier for not praying to 'ה to 

help them battle the יצר הרע?  

 

8) Explain the two interpretations offered by the 'גמ for the אשריכם זורעי על כל מים “ פסוק

  :משלחי רגל השור והחמור"

 

9) Initially, the 'גמ tries to prove from 4/5 specific days of our calendar that the prohibition 

of our משנה should only apply for one day and not three. Explain why these 4/5 days 

prove this point: 
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10) How does the 'גמ reject this point? What distinction does the 'גמ draw between these 4 

days and the festivals of pagans? (In order to fully understand the 'גמ’s מסקנה, see רש''י on 

the משנה in חולין and 'תוס here, ד''ה ערב יו''ט) 
 רש"י מסכת חולין דף פג עמוד א

לוקח אלא לשוחטה מיד לפיכך דרך ישראל לעשות סעודות וסתם הלוקח בהמה אינו  -מתני'. בארבעה פרקים בשנה 
המוכר בהמה לחבירו ומכר תחלה אמה או בתה בו ביום צריך שיאמר לשני דע לך שהיום מכרתי אמה לשחוט או בתה 

 מכרתי לשחוט שמא כבר נשחטה.
 היו מרבין בשמחה מפני שרגל לעצמו הוא וחביב עליהן. -ביום טוב האחרון של חג 

 

 

11) What is the difference between non-Jewish sacrifices and our קרבנות?  

 

12) What is the source for the requirement of a בן נח to not bring a קרבן which is missing a 

limb? 

 

II.  ידיעות that Emerge from the דף Questions 
1) See the following passage from נפש החיים pasted below. Which part of our דף seems to a 

support/source for the נפש החיים’s explanation of reward and punishment לעתיד לבא? 
 נפש החיים שער א פרק יב 

  שהוא מעשי ידי האדם עצמו וזהו ענין שכר העה"ב  ואחר גומרו המצוה הקדושה והאור מסתלק לשרשו. ...
שאחר פרידת נפשו מהגוף הוא העולה להתעדן ולהשביע נפשו בצחצחות האורות והכחות והעולמות הקדושים  

שמשמעו הי'   שנתוספו ונתרבו ממעש' הטובים וזשרז"ל כל ישראל יש להם חלק לעוה"ב. ולא אמרו בעה"ב
אבל האמת  שהעה"ב הוא מוכן מעת הבריאה ענין ודבר לעצמו ואם יצדק האדם יתנו לו בשכרו חלק ממנו. 

לכ"א שכל ישראל יש   שהעה"ב הוא הוא מעשה ידי האדם עצמו שהרחיב והוסיף והתקין חלק לעצמו במעשיו 
וכן עונש הגיהנם  ו הטובים.  להם לכל א' חלק הקדושה והאורות והצחצחות שהתקין והוסיף לעה"ב ממעשי

 ענינו גם כן שהחטא עצמו הוא עונש 

 

 

 

2) Is it considered good to have been brought into this world? See תוס' ד''ה שאלמלא and the 

following incredible מהר''ל: 
 חידושי אגדות למהר"ל עבודה זרה דף ה עמוד א 

עולם הזה טובה לאדם והא טוב לו שלא נברא משנברא, וא"כ מה טובה ...מזה משמע מה שהביא אותו לחיי 
עשה לו. לכך פירשנו במקום אחר כי אף על גב שמצד האדם עצמו טוב לו שלא נברא, מ"מ כאשר רצה הש"י  
בבריאת האדם, צריך שיהיה מבטל דעתו אצל רצון הבורא כמו שהוא רוצה, ואם לא ירצה במה שרוצה הש"י  

מרי. ולפיכך אף על גב שבעל כרחו של אדם הוא נברא, צריך שיבטל רצונו אצל רצון הש"י  אז הוא נאבד לג
ויעשה רצון המקום כאלו היה רצונו, ויכבד אביו ואמו שהביאו לעולם. כי חפץ הוא שנברא כיון שכך רצון  

 המקום...
 

 

3) Does הקב''ה get involved with our inner conflicts with our יצר הרע?  

 

4) What is the source for the דין of שואלין בהלכות הפסח קודם הפסח שלושים יום (or, why does this 

ד''ה והתנןתוס'  exist)? See דין  for more clarity on this issue.  

 

 



טתשע" אלולבס"ד       

 

Robbie Schrier 2019 

III.  The תוספות List with Questions 

 ד"ה: שאלמלא לא 

According to 'תוס, is it good for a Jew to have been brought into this world? Why was ריש לקיש 

happy that he was created?  

 surely fits under the category of ישיבה in תורה has noted that anyone learning רב שכטר שליט''א ,עגב)

 (…to his parents for such an existence מחזיק טובה and should be צדיק

 

 ד"ה: אין בן דוד

Is there a fundamental difference between the soul of a Jew and a non-Jew? 

 

 ד"ה: אלא שירדו 
1. How does the 'גמ know that דתן ואבירם were considered כמתים specifically because they 

became poor? Give the two explanations of 'תוס. 

2. When חז''ל provide a deeper interpretation of a פסוק, is there still room to interpret the 

  ?like its simple meaning פסוק

 

 ד"ה: כפויי טובה 

 

 ד"ה: עד ארבעין
Give the two interpretations of 'תוס regarding why משה רבינו only gave תוכחה to כלל ישראל after 40 

years. Make sure to explain whether משה already understood the ability to ask the רבש''ע to help 

instill שמירת המצות and יראת שמים from the beginning.  

 

 ד"ה: ערב יו''ט 

 

 ד"ה: והתנן שואלין 
 

 (וא''ת till the) ד"ה: מנין למחוסר
 

 (לא קחשיב till)ד"ה: מנין למחוסר
 

 


