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Introduction to מסכת ראש השנה 
 

The מסכת is a combination of the laws of the beginnings of the various annual cycles, the determination and 

procedures relating to ראש חדש and the specific laws detailing the observance of �יו� הדי. Unlike מסכת ביצה, which 

we just completed, the מסכת is rich in אגדות and דרשות and, as such, the nature of our study will be different over 

the next 4 weeks.  

 
  א משנה א פרק השנה ראש מסכת �"לרמב המשנה פירוש

 שבאותו שהרגל ל"ר, לרגלי�. זמנו על נוספת נהש לו מוני� בניס� יו� שמשנכנס, השטרות לתארי� בכ� והתועלת, ישראל מלכי, למלכי�
' ר. רגלי� שלשה עליו שיעברו עד עובר אינו לשלמו תאחר לא' ה שאמר שזה כלל אצלנו שיש לפי בכ� והתועלת, לרגלי� ראשו� הוא החדש
 קרבנותיו הביא ולא אחד רגל עליו ומשיעבור. הלכה ואינה, לרגלי� כא� שאמר וזהו הסדר על שיהו כדי תחלה המצות וחג אומר שמעו�

 מעשר מפרישי� שאי� לפי בהמה למעשר השנה ראש ידיעת ותועלת' וכו עולותיכ� שמה והבאת� שמה ובאת אמרו והוא בעשה עבר למקדש
 התועלת וג�, העול� לתארי� כלומר, לשני� השנה ראש ואמרו. בכורות במסכת זה ויתבאר, שאחריה בשנה הנולדי� ע� זו בשנה הנולדי� מ�

 הכפורי� ביו�' ה אמר שהרי בתשרי מעשירי אלא מתחילי� היובל דיני שאי� פ"ואע, וליובלות ולשמטי�. השטרות תאריכי לידע כדי בכ�
, ולנטיעה. שנה החמשי� שנת את וקדשת�' ה שאמר לפי העבדי� מ� העבודה ומסתקלת קדושתה מתחילה השנה מראש הרי', וכו תעבירו

 לפני יו� וארבעה ארבעי� נטיעה נטע שא� והוא', וכו פריו כל יהיה הרביעית ובשנה יאכל לא ערלי� לכ� יהיה שני� שלש' ה שאמר מה הוא
 כגו�, במשל זה את ל� מסביר והנני. שניה שנה הנכנסת השנה ותהיה שביעית דמסכת שני בפרק שביארנו כמו שנה לו עלתה בתשרי אחד יו�

 שנה ושש עשרי� ושנת, ראשונה שנה לה נחשבת וחמש עשרי� שנת שארית הרי, וחמש �עשרי שנת באב עשר בחמשה זו נטיעה שניטעה
 וכ�. ושמונה עשרי� שנת בשבט יו� עשר חמשה עד ממנה מסתלק ערלה די� אי� אבל, ערלה שני וה� שלישית שנה ושבע עשרי� ושנת, שניה

 עשר חמשה עד אסורי� זו נטיעה ופירות אמר� והוא, ותשע עשרי� שנת בשבט יו� עשר חמשה עד זו מנטיעה יסתלק לא רבעי נטע די� ג�
 שכבר הכללי� לפי בכ� התועלת, ולאיל� ולירקות. במקומ� רבעי ונטע הערלה דיני קדמו וכבר. רבעי לרבעי וא� ערלה לערלה א� בשבט

 .ש� שביארנו כמו עני ומעשר שני במעשר ידועות בשני� משתני� המעשרות סוגי וכ� היש� על החדש מ� מעשרי� אי� זרעי� בסדר נתבארו

 

8.1.1 

2a (משנה א) � 3a (ויחל לבנות) 

 

 ָרֵאלִיְ*  ַעל 0%ְֹמה0%ְֹמה0%ְֹמה0%ְֹמה    ִלְמ0/ִלְמ0/ִלְמ0/ִלְמ0/    ַהֵ-ִניַהֵ-ִניַהֵ-ִניַהֵ-ִני    ַהֹחֶד%ַהֹחֶד%ַהֹחֶד%ַהֹחֶד% ה.א ִזו ְ'ֹחֶד% ָהְרִביִעית ַ'ָ-ָנה    ִמְצַרִי�ִמְצַרִי�ִמְצַרִי�ִמְצַרִי�    ֵמֶאֶר+ֵמֶאֶר+ֵמֶאֶר+ֵמֶאֶר+ ִיְ*ָרֵאלִיְ*ָרֵאלִיְ*ָרֵאלִיְ*ָרֵאל    ְ'ֵניְ'ֵניְ'ֵניְ'ֵני    ְלֵצאתְלֵצאתְלֵצאתְלֵצאת    ָ%ָנהָ%ָנהָ%ָנהָ%ָנה    ֵמאֹותֵמאֹותֵמאֹותֵמאֹות    ְו)ְרַ'עְו)ְרַ'עְו)ְרַ'עְו)ְרַ'ע    ָ%ָנהָ%ָנהָ%ָנהָ%ָנה    ִבְ%מֹוִני�ִבְ%מֹוִני�ִבְ%מֹוִני�ִבְ%מֹוִני� ַוְיִהי )1
  א ,ו א מלכי� :ה'לַ  ַהַ'ִית ַו1ִֶב�

  לח, לג במדבר :ַלֹחֶד% ְ'ֶאָחד ַהֲחִמיִ%י ַ'ֹחֶד% ִמְצַרִי�ִמְצַרִי�ִמְצַרִי�ִמְצַרִי�    ֵמֶאֶר+ֵמֶאֶר+ֵמֶאֶר+ֵמֶאֶר+    ִיְ*ָרֵאלִיְ*ָרֵאלִיְ*ָרֵאלִיְ*ָרֵאל    ְ'ֵניְ'ֵניְ'ֵניְ'ֵני    ְלֵצאתְלֵצאתְלֵצאתְלֵצאת    ָה)ְרָ'ִעי�ָה)ְרָ'ִעי�ָה)ְרָ'ִעי�ָה)ְרָ'ִעי�    ִ'ְ%ַנתִ'ְ%ַנתִ'ְ%ַנתִ'ְ%ַנת ָ%� ַו1ָָמת ה' 6ִי ַעל ָהָהר ֹהר ֶאל ַה5ֵֹה� )ֲהֹר� ַו1ַַעל )2
  ג ,א דברי� :ֲאֵלֶה� ֹאתוֹ  ה' ִצָ.ה ֲאֶ%ר 5ְֹכל ִיְ*ָרֵאל ְ'ֵני ֶאל ֹמֶ%ה 9ִֶ'ר ַלֹחֶד% ְ'ֶאָחד ֹחֶד% ָעָ*ר ְ'ַע8ֵ%ְי ָ%ָנהָ%ָנהָ%ָנהָ%ָנה    ִעי�ִעי�ִעי�ִעי�ְ')ְר'ָ ְ')ְר'ָ ְ')ְר'ָ ְ')ְר'ָ  ַוְיִהי )3
  ד ,א דברי� :ְ'ֶאְדֶרִעי ְ'ַע8ָ%ְֹרת יֹוֵ%ב ֲאֶ%ר ַהָ'ָ%� ֶמֶל/ עֹוג ְוֵאת ְ'ֶחְ%'ֹו� יֹוֵ%ב ֲאֶ%ר ָהֱאֹמִרי ֶמֶל/ ִסיֹח� ֵאת ַה5ֹתוֹ  )ֲחֵרי )4
  א ,כא במדבר :ֶ%ִבי ִמֶ?=. ַו%ְ1ִ'ְ  ְ'ִיְ*ָרֵאל ַו1ִָ<ֶח� ָהֲאָתִרי� 9ֶֶר/ ִיְ*ָרֵאל ָ'א 5ִי ַהֶ=ֶגב ֹיֵ%ב ֲעָרד ֶמֶל/ ַה5ְַנֲעִני ַו%ְ1ִַמע )5
  כט ,כ במדבר :ִיְ*ָרֵאל ֵ'ית 5ֹל יֹו� %ִ0%ְי� )ֲהֹר� ֶאת ַו1ְִב5. )ֲהֹר� ָגַוע 5ִי ָדהָהעֵ  5ָל ַו1ְִרא. )6
  יז ,מ שמות :ַהִ?5ָ%ְ� ה.ַק� ַלֹחֶד% ְ'ֶאָחד ַהֵ-ִנית ַ'ָ-ָנה ָהִרא%ֹו� ַ'ֹחֶד% ַוְיִהי )7
ת ִמ5ַ%ְ� ֵמַעל ֶהָעָנ� ַנֲעָלה ַ'ֹחֶד% ְ'ֶעְ*ִרי� ַהֵ-ִני ַ'ֹחֶד% ַהֵ-ִנית ַ'ָ-ָנה ַוְיִהי )8 Cיא ,י ר במדב :ָהֵעד 

  א ,יט  שמות :ִסיָני ִמְדַ'ר ָ'א. ַהEֶה ַ'1ֹו� ִמְצָרִי� ֵמֶאֶר+ ִיְ*ָרֵאל ְ'ֵני ְלֵצאת ַהְ-ִליִ%י ַ'ֹחֶד% )9

   ב ,ג ב הימי� דברי :ְלַמְלכ.תוֹ  )ְרַ'ע ִ'ְ%ַנת ַ'ֵ-ִני ִניַה-ֵ  ַ'ֹחֶד% ִלְבנֹות ַו1ֶָחל )10

  

I.  אמשנה : 3 or 4 ראשי שני� 

a. �ניס: kings and רגלי� 

i. Kings: for documents (invalidity of back-dated bills) 

1. Even: 1 day of reign before �ר"ח ניס counts as a year and on 2 ר"חnd year begins 

2. Sources: for �ניס being ראש השנה למלכי� 

a. v1:  � king:: exodus 

b. vv2-3:  � exodus counted from �ניס 

c. support: from sequence from vv. 4-5 

d. other proofs: brought from vv. 7-9 or 10 

b. לולא  מעשר בהמה :

i. Dissent: ש"א ור"ר  – beginning of the year for ב"עמ  is תשרי 

c. שרית : years, Shemittah, Yovel, planting, vegetables 

d. שבט: new year for trees (re: ערלה, מעשרות) 

i. ש"ב  א' בשבט :

ii. ה"ב ו בשבט"ט :  


