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I. Not Missing the Boat Questions
1) What is the  מחלוקתbetween  רב זבידand  ?רב פפאExplain how each one reads the three
cases in the משנה.

2) Why does  רב זבידreject  ?רב פפאWhy does  רב פפאreject ?רב זביד

3) What does  סומכוסhold according to  ?רב פפאWhat does  סומכוסhold according to ?רב זביד

4) What are the two ראיהs brought against  רב פפאthat seem to stand ?למסקנה

5) The ' גמhas four questions of classification (such as whether the  שורshould be considered
a  מועד לשורor  )מועד לשאר בהמותin particular cases that remain unresolved ()תיקו. What are
these four cases?

6) What is the  מחלוקתbetween  רבand  שמואלregarding ?מועד בדילוגין

7) According to the חכמים, why is a  שור ישראלthat gores a  שור הקדשexempt from ?נזיקין
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8) According to רבי שמעון בן מנסיא, as explained by ריש לקיש, why is a  שור של הקדשexempt
when it gores a ( שור של ישראלlook carefully at the first explanation in ?)רש''י ד''ה דא''כ

9) According to רבי שמעון בן מנסיא, as explained by ריש לקיש, why is a  שור של ישראלobligated
in  נזק שלםeven as a  שור תםif it gores a ?שור של הקדש

II.  ידיעותthat Emerge from the  דףQuestions
1) What is a  פרוזבולand how does it work?

2) See  רש''י ד''ה הרי הוא מועד לשבתותand תוד''ה הרי הוא. Does there need to be a logical
explanation of a ’שורs נגיחה-patterns in order to establish it as a ( ?מועדSee the  רמב''םin
ח: נזקי ממון וand compare with רש''י.)
3) Based off of our 'גמ, can you compare the establishment of  וסת של נדהto ?מועד של שור

III. The  תוספותList with Questions
 אין צריכין פרוזבול:ד"ה
 הרי הוא מועד:ד"ה
Contrast ' תוסwith the  רמב''םin ח:נזקי ממון ו.

 משיחזור בו:ד"ה
 שור שור ושור:ד"ה
How do ' תוסunderstand the  שו''טof our '( ?גמSee the  ר''ןto .ו-:נדרים דף ה, where he explains that
an  אם תמצי לומרis important for determining פסק הלכה.)

 יום ט''ו:ד"ה
Very important: There seems to be a  גירסאerror at the end of the 'תוס, given that many אחרונים
struggle to understand what on earth it means. See  רבינו ישעיהin the  שיטה מקובצתwho may reveal
a different way of understanding the end of this ' תוסthat is far easier to understand.
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