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I.  Not Missing the Boat Questions 

1) According to the 'מסקנת הגמ, what did הקב''ה do when he saw that the גוים were not 

fulfilling the ז' מצות בני נח? Explain why this is a punishment for them.  

 

 

2) So far, we have seen that הקב''ה rejected the אומותs’ claim to שכר, and also rejected their 

first rebuttal (כלום כפית עלינו הר). What will be the second rebuttal of the אומות?  

 

 

3) What are the three types of witnesses that הקב''ה suggests can testify that כלל ישראל 

maintained the תורה? How do the גוים try to reject the first two types of witnesses?  

 

 

 

4) Who are the six (groups of) non-Jewish witnesses that הקב''ה suggests can testify that  כלל

  ?תורה kept the ישראל

 

 

5) What will be the final response of the אומות to הקב''ה? What will they request?  

 

 

 

6) List the two possible things that הקב''ה will laugh at (according to ר' יצחק).   

 

7) Fill in the timeline of what הקב''ה does over the course of the day. Explain both pre and 

post-חורבן: 

 

  יום    לילה   

 שעות 0-3 שעות 3-6 שעות 6-9 שעות 9-12 שעות 0-3 שעות 3-6 שעות 6-9 שעות 9-12

        

8) What are the three ways in which men are compared to fish (going onto .דף ד)?  
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II.  ידיעות that Emerge from the דף Questions 
 was שמירת המצות regarding their עדות and the בני נח were יוסף  and ,יעקב ,אברהם  highlights that רש''י (1

for the ז' מצות בני נח. Why would הקב''ה choose מצות בני נח in response to the  גוים’s question? 

(Thinking question, the answer is not explicit in רש''י.) 

 

 

2) If the גוים are questioning all of כלל ישראל’s keeping of the תורה, why would הקב''ה bring  יחידים like 

 into the picture as proofs? (Again, thinking question, not explicit) יעקב and אברהם

 

 

 

3) Provide an explanation of this famous משנה from  אבות in light of our 'גמ: 

 משנה ה  משנה מסכת אבות פרק א

ירושלים אומר יהי ביתך פתוח לרוחה ויהיו עניים בני ביתך ואל תרבה שיחה עם האשה באשתו אמרו קל  יוסי בן יוחנן איש   

וחומר באשת חברו מכאן אמרו חכמים כל זמן שאדם מרבה שיחה עם האשה גורם רעה לעצמו ובוטל מדברי תורה וסופו יורש  

 :גיהנום

 

 

4) What does it mean that הקב''ה never laughs at his creations?  
(For those so inclined, listen to the following shiur with a particular focus on the story about the פני מנחם-

https://www.yutorah.org/sidebar/lecture.cfm/926831/rabbi-moshe-weinberger/chaburah-yosef-hatzadik-74-in-

the-belly-of-the-fish-hashem-doesn-t-laugh/) 

 

 

III.  The תוספות List with Questions 
 ד"ה: כהנים ולוים 
 are not. Name two general exceptions to this rule that גוים  but אדם are referred to as ישראלים says that ר''ש

 :introduces here ר''ת

 

 

 ד"ה: שאפילו עובד 

 

 ד"ה: הרי הוא

 

 ד"ה: גדול המצווה
For another important understanding of גדול מצווה for our דור, see the תוס' הרא''ש below: 

 תוספות הרא"ש מסכת קידושין דף לא עמוד א 

והיינו טעמא דמי שמצווה ועושה עדיף לפי שדואג ומצטער תדיר שירא שמא יעבור וצריך לכוף את יצרו יותר ממי שאינו מצווה 

עושה  שאם ירצה יניח, ועוד שאין הקדוש ברוך הוא צריך כלום לכל המצוות אלא שאומר ונעשה רצונו הילכך המצווה ועושה הוא  

 .רצון קונו אבל מי שאינו מצווה ועושה לא שייך לומר ביה עושה רצון קונו שהרי לא צוה לו כלום ומ"מ שכר יש

 

 ד"ה: שלא השתחוו
1. Was the צלם of נבוכדנצר considered ע''ז? 

2. If not, why didn’t חנניה מישאל ועזריה bow? Is one permitted to give up his life for something that is 

not considered one of the ג' עבירות חמורות according to 'תוס?  

 

 (והא דאמרינן starting from)ד"ה: שומר נפשו
How do 'תוס understand  הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים?  


