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8.3.3; 28a (שלחו ליה)  29b (סוף הפרק) 

  כד ,כג ויקרא :ֹקֶדׁש ִמְקָרא ְּתרּוָעה ִזְכרֹון ַׁשָּבתֹון ָלֶכם ִיְהֶיה ַלֹחֶדׁש ְּבֶאָחד ַהְּׁשִביִעי ַּבֹחֶדׁש ֵלאֹמר ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאל ַּדֵּבר )1

  יא ,א דברים :ָלֶכם ִּדֶּבר ַּכֲאֶׁשר ֶאְתֶכם ִויָבֵר� ְּפָעִמים ֶאֶלף ָּכֶכם ֲעֵליֶכם ֹיֵסף ֲאבֹוֵתֶכם ֱא�ֵהי ה' )2

  ב ,ד דברים :ֶאְתֶכם ְמַצֶּוה ָאֹנִכי ֲאֶׁשר ֱא�ֵהיֶכם ה' ִמְצֹות ֶאת ִלְׁשֹמר ִמֶּמּנּו ִתְגְרעּו ְו�א ֶאְתֶכם ְמַצֶּוה ָאֹנִכי ֲאֶׁשר ַהָּדָבר ַעל ֹתִספּו �א )3

  יא ,יז שמות :ֲעָמֵלק ְוָגַבר ָידוֹ  ָיִניחַ  ְוַכֲאֶׁשר ִיְׂשָרֵאל ְוָגַבר ָידוֹ  ֹמֶׁשה ָיִרים ַּכֲאֶׁשר ְוָהָיה )4

  ח ,כא במדבר :ָחיוָ  ֹאתוֹ  ְוָרָאה ַהָּנׁשּו� ָּכל ְוָהָיה ֵנס ַעל ֹאתוֹ  ְוִׂשים ָׂשָרף ְל� ֲעֵׂשה ֹמֶׁשה ֶאל ה' ַוֹּיאֶמר )5

  א ,כט במדבר :ָלֶכם ִיְהֶיה ְּתרּוָעה יֹום ַתֲעׂשּו �א ֲעֹבָדה ְמֶלאֶכת ָּכל ָלֶכם ִיְהֶיה ֹקֶדׁש ִמְקָרא ַלֹחֶדׁש ְּבֶאָחד ַהְּׁשִביִעי ּוַבֹחֶדׁש )6

  י ,י במדבר: ...ְלִזָּכרֹון ָלֶכם ְוָהיּו ַׁשְלֵמיֶכם ִזְבֵחי ְוַעל ֹע�ֵתיֶכם ַעל ַּבֲחֹצְצֹרת םּוְתַקְעּתֶ  ָחְדֵׁשיֶכם ּוְבָראֵׁשי ּוְבמֹוֲעֵדיֶכם ִׂשְמַחְתֶכם ּוְביֹום )7

I. 3ז משנה : if someone lived adjacent or was passing a ביהכ"נ and heard שופר ומגילה, if he had יצא – כוונה 

a. מצה: If someone was forced (by others, not by spastic urge [שוטה]) to eat יצא – מצה 

i. Implication (רבא): blowing שופר for musical entertainment – יצא (i.e. no need for כוונה) 

א"סד .1 : split – מצה requires eating but שופר is for זכרון (as per v1) – קמ"ל 

a. Inference: ארב  maintains מצוות אין צריכות כוונה 

b. Challenge1: ברכות ב:א – need intent when reading ק"ש 

i. Defense: intent means “intent to read” (if he’s glossing/editing) 

c. Challenge2: our משנה (כוונה needed to fulfill מצות שופר) 

i. Defense: intent means “intent to listen” 

ii. Challenge:  ברייתא requires intent on part of listener and trumpeter 

1. Defense: trumpeter could be just making sounds  

a. Not: intending a תקיעה of proper length etc. 

d. Challenge3: if so, sitting in סוכה on 8th day should be violation (לא תוסיף) 

i. Defense: לא תוסיף only obtains during time-duration of מצוה 

ii. Challenge: כהן may not add his own ברכות (e.g. v2) 

1. Defense: he could bless any time during dayall day is זמן 

e. Question: Why wasn’t challenge brought from משנה 

i. Dispute: between ר"י/ר"א re: 4-daub blood got mixed with 1-daub 

יהושע ר' .1 : give 1 (not to violate בל תוסיף applies after duration) 

א"ר .2 : give 4 (not to violate בל תגרע)  

ii. Answer: since if he has another בכור that day, must give 1, all day is זמן 

1. But: but כהן may walk away from 2nd צבור once he’s blessed once 

f. Answer (רבא): המצוות אין צריכות כוונ   

i. Except: for purposes of בל תוסיף  -and only after the זמן  

b. 'זירא ר : insisted that his servant, who was blowing for him, have כוונה 

i. Challenge: from our בעל תקיעה – משנה doesn’t know about the fellow passing by 

1. Answer: ש"ץ intends everyone 

ii. Challenge (to ז"ר עמשמי :(   as long as he intends for himself, sufficient שומע::

1. Answer: יוסי ר' – מח' תנאים  requires individual to have כוונה as משמיע, not ץ"ש  

a. ק"ת : requires no כוונה in either case 

II.  חמשנה : importance of כוונה (דרשות underscoring importance of כוונה - vv. 4-5) 

a. “triumvirate of Halakhic incompetence”: חרש, שוטה וקטן cannot be מוציא others: 

b. Rule: anyone who isn’t  חייב cannot be מוציא others 

i. ז"בריה דרהבה א : concerning all 3ברכות  even if you were יוצא, you may be מוציא others 

 4(מצוה may act on behalf of another who hasn’t fulfilled the) הלל ומגילה also for :ברייתא .1

c. רייתאב : all are obligated in תקיעת שופר, including טומטוםאנדרוגינוס ו  ,כהנים חורין-בן ½ עבד ½ ,  

i.  ח"עבד חצי בחצי : cannot even fulfill it for himself  

ii. טומטום: cannot fulfill on behalf of anyone else, even another טומטום – but can for himself 

iii. אנדרוגינוס: cannot fulfill on behalf of anyone except another אנדדוגינוס 

iv. כהנים (can fulfill for all): סד"א since they aren’t affected by יובל, aren’t קמ"ל – חייב 

                                                 
3 except for ברכות הנהנין which are not inherently  מצוה , like קידוש or ברכת מצה 

  ידמשהרי כל ישראל ערבים זה לזה במצות וכיון שלא יצא חבירו כמי שלא יצא הוא  :ן"ר4

 


