ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי

מסכת ראש השנה

דפי עזר ללימוד דף היומי

8.3.3; 28a ( )שלחו ליה 29b ()סוף הפרק
 כד, ויקרא כג:קֹ ֶדשׁ

יעי ְבּאֶ ָחד לַחֹ ֶדשׁ י ְִהיֶה ָלכֶם ַשׁבָּ תוֹן זִכְ רוֹן ְתּרוּעָ ה ִמ ְק ָרא
ִ ַדּבֵּ ר אֶ ל ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל לֵאמֹ ר בַּ חֹ ֶדשׁ הַ ְשּׁ ִב
 יא, דברים א:שׁר ִדּבֶּ ר ָלכֶם
ֶ ֲה' אֱ הֵ י אֲ בו ֵֹתכֶם יֹסֵ ף עֲ לֵיכֶם ָכּכֶם אֶ לֶף ְפּעָ ִמים וִ יבָ ֵר אֶ ְתכֶם כַּא
ֶ ֲא ת ִֹספוּ עַ ל הַ ָדּבָ ר אֲ ֶשׁר אָנֹ כִ י ְמצַ וֶּ ה אֶ ְתכֶם וְ א ִתג ְְרעוּ ִממֶּ נּוּ לִ ְשׁמֹ ר אֶ ת ִמ ְצוֹת ה' אֱ הֵ יכֶם א
 ב, דברים ד:שׁר אָנֹ כִ י ְמצַ וֶּ ה אֶ ְתכֶם
 יא, שמות יז:יח יָד ֹו וְ גָבַ ר עֲ ָמלֵק
ַ ִוְ הָ יָה כַּאֲ ֶשׁר י ִָרים מֹ ֶשׁה יָד ֹו וְ גָבַ ר י ְִשׂ ָראֵ ל וְ כַאֲ ֶשׁר יָנ
 ח, במדבר כא:שׂה לְ ָשׂ ָרף וְ ִשׂים אֹ ת ֹו עַ ל נֵס וְ הָ יָה כָּל הַ נָּשׁוּ וְ ָראָה אֹ ת ֹו וָ ָחי
ֵ ֲוַ יֹּאמֶ ר ה' אֶ ל מֹ ֶשׁה ע
ִ וּבַ חֹ ֶדשׁ הַ ְשּׁ ִב
 א, במדבר כט:יעי ְבּאֶ ָחד לַחֹ ֶדשׁ ִמ ְק ָרא קֹ ֶדשׁ י ְִהיֶה ָלכֶם כָּל ְמלֶאכֶת עֲ בֹ ָדה א ַתעֲ שׂוּ יוֹם ְתּרוּעָ ה י ְִהיֶה ָלכֶם
 י, במדבר י:...ע ֵתיכֶם וְ עַ ל זִ ְבחֵ י ַשׁלְ מֵ יכֶם וְ הָ יוּ ָלכֶם לְ זִ כָּרוֹן
ֹ וּת ַק ְע ֶתּם בַּ חֲ צ ְֹצרֹת עַ ל
ְ אשׁי חָ ְד ֵשׁיכֶם
ֵ וּב ָר
ְ וּבמוֹעֲ דֵ יכֶם
ְ וּבְ יוֹם ִשׂ ְמ ַח ְתכֶם
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3משנה ז: if someone lived adjacent or was passing a  ביהכ"נand heard שופר ומגילה, if he had יצא – כוונה
a. מצה: If someone was forced (by others, not by spastic urge [ )]שוטהto eat יצא – מצה
i. Implication ()רבא: blowing  שופרfor musical entertainment – ( יצאi.e. no need for )כוונה
1. סד"א: split –  מצהrequires eating but  שופרis for ( זכרוןas per v1) – קמ"ל
a. Inference:  רבאmaintains מצוות אין צריכות כוונה
b. Challenge1: א: – ברכות בneed intent when reading ק"ש
i. Defense: intent means “intent to read” (if he’s glossing/editing)
c. Challenge2: our  כוונה( משנהneeded to fulfill )מצות שופר
i. Defense: intent means “intent to listen”
ii. Challenge:  ברייתאrequires intent on part of listener and trumpeter
1. Defense: trumpeter could be just making sounds
a. Not: intending a  תקיעהof proper length etc.
d. Challenge3: if so, sitting in  סוכהon 8th day should be violation ()לא תוסיף
i. Defense:  לא תוסיףonly obtains during time-duration of מצוה
ii. Challenge:  כהןmay not add his own ( ברכותe.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"א/ ר"יre: 4-daub blood got mixed with 1-daub
1. ר' יהושע: give 1 (not to violate בל תוסיף applies after duration)
2. ר"א: give 4 (not to violate )בל תגרע
ii. Answer: since if he has another  בכורthat day, must give 1, all day is זמן
1. But: but  כהןmay walk away from 2nd  צבורonce he’s blessed once
f. Answer ()רבא: מצוות אין צריכות כוונה
i. Except: for purposes of  בל תוסיף-and only after the זמן
b. ר' זירא: insisted that his servant, who was blowing for him, have כוונה
i. Challenge: from our  בעל תקיעה – משנהdoesn’t know about the fellow passing by
1. Answer:  ש"ץintends everyone
ii. Challenge (to )ר"ז: משמיע:: שומע as long as he intends for himself, sufficient
1. Answer:  ר' יוסי – מח' תנאיםrequires individual to have  כוונהas משמיע, not ש"ץ
a. ת"ק: requires no  כוונהin either case
משנה ח: importance of  דרשות( כוונהunderscoring importance of  כוונה- vv. 4-5)
a. “triumvirate of Halakhic incompetence”:  שוטה וקטן, חרשcannot be  מוציאothers:
b. Rule: anyone who isn’t  חייבcannot be  מוציאothers
i. אהבה בריה דר"ז: concerning all ברכות3 even if you were יוצא, you may be  מוציאothers
1. ברייתא: also for ( הלל ומגילהmay act on behalf of another who hasn’t fulfilled the )מצוה4
c. ברייתא: all are obligated in תקיעת שופר, including כהנים, אנדרוגינוס וטומטום, ½ חורין ½ עבד-בן
i. חצי עבד חצי ב"ח: cannot even fulfill it for himself
ii. טומטום: cannot fulfill on behalf of anyone else, even another  – טומטוםbut can for himself
iii. אנדרוגינוס: cannot fulfill on behalf of anyone except another אנדדוגינוס
iv. ( כהניםcan fulfill for all):  סד"אsince they aren’t affected by יובל, aren’t קמ"ל – חייב

3 except for  ברכות הנהניןwhich are not inherently  מצוה, like  קידושor ברכת מצה

שהרי כל ישראל ערבים זה לזה במצות וכיון שלא יצא חבירו כמי שלא יצא הוא דמי: ר"ן4
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