דפי עזר ללימוד דף היומי

מסכת ראש השנה

ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי

8.4.2
)לשנה הבאה( )  32aמשנה ד'( 30b
,מוספי שבת  notes that onברייתא , theקרבן תמיד Note: among the presentation of the various psalms said on different days to accompany the
’s comments atספורנו , divided by that acronym. See theשירת האזינו ”; this is a reference to the first 43 verses ofהזיו ל"ך“ they would read
מוספים ) took 3 weeks, 1 cycle ofשירת הבאר  and theשירת הים  (2 halves ofמנחה . Since this is a 6-week cycle and the readings atדברים לב:ז
מנחה was 2 cycles of
(1
(2
(3
(4
(5
(6
(7
(8
(9
(10
(11
(12
(13
(14
(15
(16
(17
(18
(19
(20
(21
(22
(23
(24
(25
(26
(27
(28

הַ ְרנִ ינוּ לֵא ִהים עוּזֵּנוּ הָ ִריעוּ לֵא הֵ י יַעֲ קֹ ב :תהלים פא ,ב
קוֹל ה' י ִָחיל ִמ ְדבָּ ר י ִָחיל ה' ִמ ְדבַּ ר ָקדֵ שׁ :תהלים כט ,ח
הֲ ִסירו ִֹתי ִמסֵּ בֶ ל ִשׁכְ מ ֹו כַּפָּ יו ִמדּוּד ַתּעֲ בֹ ְרנָה :תהלים פא ,ז
ֹשׁבֵ י בָ הּ :תהלים כד ,א
וּמלו ָֹאהּ ֵתּבֵ ל וְ י ְ
אָרץ ְ
לְ ָדוִ ד ִמזְ מוֹר ַלה' הָ ֶ
אָסף אֱ ִהים נִ צָּ ב בַּ עֲ ַדת אֵ ל ְבּ ֶק ֶרב אֱ ִהים י ְ
ִמזְ מוֹר לְ ָ
ִשׁפֹּ ט :תהלים פב ,א
ה' ָמ ָל גֵּאוּת לָבֵ שׁ לָבֵ שׁ יְקֹ וָ ק עֹז ִה ְת ַאזָּר אַף ִתּכּוֹן ֵתּבֵ ל בַּ ל ִתּמּ ֹוט :תהלים צג ,א
ָשׁים וְ נִ ְשׂגַּב ה' לְ בַ דּ ֹו בַּ יּוֹם הַ הוּא :ישעיהו ב ,יא
אָדם ָשׁפֵ ל וְ ַשׁח רוּם אֲ נ ִ
עֵ ינֵי גּ ְַבהוּת ָ
ישׁי י ְִקמֵ נוּ וְ נ ְ
יְחַ יֵּנוּ ִמיֹּמָ יִם בַּ יּוֹם הַ ְשּׁלִ ִ
ִחיֶה לְ פָ נָיו :הושע ו ,ב
וּב ְקשׁוּ פָ נָי בַּ צַּ ר לָהֶ ם י ַ
אֵ ֵל ָאשׁוּבָ ה אֶ ל ְמקו ִֹמי עַ ד אֲ ֶשׁר י ְֶא ְשׁמוּ ִ
ְשׁחֲ רֻ נְ נִ י :הושע ה ,טו

וּמהֻ לָּל ְמאֹ ד ְבּ ִעיר אֱ הֵ ינוּ הַ ר ָק ְדשׁ ֹו :תהלים מח ,ב
גָּדוֹל ה' ְ
אֵ ל נְ ָקמוֹת ה' אֵ ל נְ ָקמוֹת הו ִֹפיעַ  :תהלים צד ,א
ִמזְ מוֹר ִשׁיר לְ יוֹם הַ ַשּׁבָּ ת :תהלים צב ,א

וְ נוֹעַ ְד ִתּי לְ ָשׁם וְ ִדבַּ ְר ִתּי ִא ְתּ מֵ עַ ל הַ כַּפֹּ ֶרת ִמבֵּ ין ְשׁנֵי הַ כְּ רֻ ִבים אֲ ֶשׁר עַ ל אֲ רֹן הָ עֵ דֻ ת אֵ ת כָּל אֲ ֶשׁר אֲ צַ וֶּ ה א ֹו ְת אֶ ל ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל:
וַ יּ ְִרכַּב עַ ל כְּ רוּב וַ ָיּעֹף וַ יּ ֵָרא עַ ל כַּנְ פֵ י ַ
רוּח :שמואל ב כב ,יא
שׁר ֶקסֶ ת הַ סֹּפֵ ר ְבּ ָמ ְתנָיו :יחזקאל ט:ג
וּכְ בוֹד אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל נַעֲ לָה מֵ עַ ל הַ כְּ רוּב אֲ ֶשׁר הָ יָה עָ לָיו אֶ ל ִמ ְפ ַתּן הַ בָּ יִת וַ יּ ְִק ָרא אֶ ל הָ ִאישׁ הַ ָלּבֻשׁ הַ בַּ ִדּים אֲ ֶ
ִמּלֵא הַ בַּ יִת אֶ ת הֶ עָ נָן וְ הֶ ָחצֵ ר ָמלְ אָה אֶ ת נֹ גַהּ כְּ בוֹד ה' :יחזקאל י ,ד
וַ יּ ָָרם כְּ בוֹד ה' מֵ עַ ל הַ כְּ רוּב עַ ל ִמ ְפ ַתּן הַ בָּ יִת וַ יּ ָ
ָר ִא ִ
יתי אֶ ת אֲ ֹדנָי נִ צָּ ב עַ ל הַ ִמּזְ בֵּ ַח  ...עמוס ט ,א
טוֹב ל ֶָשׁבֶ ת עַ ל ִפּנַּת גָּג מֵ אֵ ֶ
שׁת ִמ ְדיָנִ ים וּבֵ ית ָחבֶ ר :משלי כא ,ט
וּביָד ֹו אֲ ָנ  :עמוס ז ,ז
כֹּה ִה ְראַנִ י וְ ִהנֵּה אֲ ֹדנָי נִ צָּ ב עַ ל חו ַֹמת אֲ ָנ ְ
תוּשׁיָּה י ְִראֶ ה ְשׁמֶ ִשׁ ְמעוּ מַ טֶּ ה ִ
קוֹל ה' ל ִָעיר י ְִק ָרא וְ ִ
וּמי יְעָ ָדהּ :מיכה ו ,ט
שׁר ִמ ֶקּ ֶדם ל ִָעיר :יחזקאל יא ,כג
וַ יַּעַ ל כְּ בוֹד ה' מֵ עַ ל תּ ֹו הָ ִעיר וַ יַּעֲ מֹ ד עַ ל הָ הָ ר אֲ ֶ
שׁת ִמ ְדיָנִ ים וָ כָעַ ס :משלי כא ,יט
טוֹב ֶשׁבֶ ת ְבּאֶ ֶרץ ִמ ְדבָּ ר מֵ אֵ ֶ
וּב ְקשׁוּ פָ נָי בַּ צַּ ר לָהֶ ם י ַ
אֵ ֵל ָאשׁוּבָ ה אֶ ל ְמקו ִֹמי עַ ד אֲ ֶשׁר י ְֶא ְשׁמוּ ִ
ְשׁחֲ רֻ נְ נִ י :הושע ה ,טו
וְ עֵ ינֵי ְר ָשׁ ִעים ִתּכְ לֶינָה וּמָ נוֹס אָבַ ד ִמנְ הֶ ם וְ ִת ְקוָ ָתם ַמפַּ ח נָפֶ שׁ :איוב יא ,כ
וְ ָשׁפַ לְ ְתּ מֵ אֶ ֶרץ ְתּ ַדבֵּ ִרי וּמֵ עָ פָ ר ִתּ ַשּׁח ִא ְמ ָר ֵת וְ הָ יָה כְּ אוֹב מֵ אֶ ֶרץ ק ֹו ֵל וּמֵ עָ פָ ר ִא ְמ ָר ֵת ְתּצַ ְפצֵ ף :ישעיהו כט ,ד
ַשׁ ִפּילָהּ עַ ד אֶ ֶרץ יַגִּ יעֶ נָּה עַ ד עָ פָ ר :ישעיהו כו ,ה
כִּ י הֵ ַשׁח י ְֹשׁבֵ י ָמרוֹם ִק ְריָה נִ ְשׂגָּבָ ה י ְַשׁ ִפּי ֶלנָּה י ְ
אר ְשׁ ִביָּה בַּ ת ִציּוֹן :ישעיהו נב ,ב
ְרוּשׁ ִ ָלם ִה ְתפַּ ְתּ ִחי מו ְֹס ֵרי צַ וָּ ֵ
קוּמי ְשּׁ ִבי י ָ
ִה ְתנַעֲ ִרי מֵ עָ פָ ר ִ
עָ ִשׁיר ְבּ ָר ִשׁים י ְ
ִמשׁוֹל וְ עֶ בֶ ד וֶ ה לְ ִאישׁ מַ לְ וֶ ה :משלי כב ,ז
ִמזְ מוֹר לְ ָדוִ ד הָ בוּ ַלה' ְבּנֵי אֵ לִ ים הָ בוּ ַלה' כָּבוֹד וָ עֹז :הָ בוּ ַלה' כְּ בוֹד ְשׁמ ֹו ִה ְשׁ ַתּחֲ ווּ ַלה' ְבּהַ ְד ַרת קֹ ֶדשׁ :תהלים כט ,א -ב
יִהיֶה ָלכֶם ַשׁבָּ תוֹן זִכְ רוֹן ְתּרוּעָ ה ִמ ְק ָרא קֹדֶ שׁ :ויקרא כג ,כב-כד
ַחֹדשׁ ְ
יעי ְבּאֶ ָחד ל ֶ
חֹדשׁ הַ ְשּׁ ִב ִ
אֹתם אֲ נִי ה' אֱ הֵ יכֶםַ ...דּבֵּ ר אֶ ל ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל לֵאמֹר בַּ ֶ
 ...לֶעָ נִי וְ ַלגֵּר ַתּעֲזֹב ָ
ע ֵתיכֶם וְ עַ ל זִ ְבחֵ י ַשׁלְ מֵ יכֶם וְ הָ יוּ ָלכֶם לְ זִ כָּרוֹן לִ ְפנֵי אֱ הֵ יכֶם אֲ נִ י ה' אֱ הֵ יכֶם :במדבר י ,י
וּת ַק ְע ֶתּם בַּ חֲ צ ְֹצרֹת עַ ל ֹ
ְ ...
שמות כה:כב

’s ordinanceריב"ז  andקדה"ח  – development of time-frames for accepting witnesses forמשנה ד1
 was corruptedתמיד של בה"ע  for theשיר a. Originally: received all day; once they came late and the
)תשרי( קדש ; if they came then, treated both days asתמיד של בה"ע b. Ruling: not to receive them after
) to corruptשיר   noקרבן  restored time-frame to all day (noריב"ז :חרבן c. After
 in his absenceקדה"ח  and they doבי"ד הגדול  is gone, go to location ofראש בי"ד  even ifתקנת ריב"ז – משנה דII. 2
 and he censured herדין  forמחוזא  toאמימר a. Story: woman who refused to follow
 whose reason was to avoid tripping up witnesses in the futureתקנת ריב"ז i. Distinction: from
תקנות ריב"ז b. List: of
) while wearing shoes (distractionדוכן : do not ascend to theכהנים i.
)שבת  falls onר"ה  (whenחרבן  after theבי"ד : in theתקיעת שופר ii.
חרבן : taken all 7 days everywhere – after theלולב iii.
חדש  prohibited – all day – vis-à-visניסן : 16th ofיום הנף iv.
: Receiving witnesses all dayעדי קידוש חדש תשרי v.
בי"ד : Witness only go to location ofעד קדה"ח vi.
) (1st chapterניסן ותשרי  to testify aboutשבת : Only violateחילול שבת לעדות החדש vii.
) – possibly rejectedקרבן הגר(  for his nestשקל ¼  separatesגר :קרבן הגר viii.
עבודת יוה"כ  duringמקדש  was lifted) or new placement of strip inחילול  (ban onכרם רבעי ix. Either:
מוסף של ר"ה  inברכות : order ofמשנה ה' III.
אבות ,גבורות ,קדושת השם )מלכויות( ,קדושת היום )תקיעה ,(1זכרונות )תק (2שופרות )תק: (3ריב"נ a.
אבות ,גבורות ,קדושת השם ,קדושת היום/מלכיות )תקיעה ,(1זכרונות )תק (2שופרות )תק: (3ר"ע b.
)ברכה  (always said in middleזכרונות  is said withקדושת היום :רשב"ג c.
I.
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