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  .בד�  ראש השנה
  ?מה ה� הארבעה ראשי שני�

  
  ראש השנה לאיזה דבר  באיזה תארי�  

  2לרגלי�, 1למלכי�  באחד בניס�  .א
   באחד באלול:ק"לת  .ב

   באחד בתשרי:ש"א ור"לר
  3למעשר בהמה

  7לירקות, 6לנטיעה, 5ליובלות, לשמיטי�, 4לשני�  באחד בתשרי  .ג
   באחד בשבט:ש"לב  .ד

  ו בשבט" בט:ה"לב
  8ש השנה לאיל�רא

  

  :ראש השנה ד� ב
  , " מוני� שנה לזה ולזהמת באדר ועמד אחר תחתיו באדר "

  ?לאיזה מל� יכתוב בשטר לשיטות הראשוני�
  

  9בשבט  
  )בעוד שחי היש� (

  באדר 
  )אחר שעמד השני(

  בניס� 
  )שנה החדשה(

  למל' החדש' שנה ב  רצה למת רצה לחי  למל' שמת  א"י והריטב"לרש
  למל' החדש' שנה ב  רצה למת רצה לחי  10'וס� בש� ת"ר

  למל' החדש' שנה ב  11צרי' לכתוב לשניה�  למל' שמת  לרבינו חננאל
  למל' החדש' שנה ב  12למל' החדש' שנה א  למל' שמת  למאירי

    למל' החדש' שנה ב  13למל' שמת  למל' שמת  ש"הרא' א ותוס"לרשב
                                                           

בניס� כדי שלא יבואו לטעות בשטרות להסתפק א� ' בא והוא �קבעו יו� מסוי� לעמידת המל , לעני� שטרות 1
 . הוא שטר מוקד� להלואה או מאוחר לה

והרגל הראשו� שמתחילי� , רגלי� כסדר� עובר בלאו' שא� נתעכב מלהביא את קרבנו ג, "בל תאחר"לעני�  2
אותו אלא מתחילי� א� נדר רגל אחד או שני� קוד� ניס� אי� מוני� ' ואפי, שחל בניס� � למנות ממנו הוא פסח 

  .רגלי� רק מניס�' למנות ג
 .ה זה הוא כדי להבחי� מתי מתחלפת השנה"ור, שאי� מעשרי� מ� הנולדי� בשנה זו על הנולדי� בשנה הקודמת 3
  .וג� זה הוא כדי לדעת אי למנות את השטרות, אומות שמוני� לה� לפי בריאת העול�הלעני� מני� שנות מלכי  4
 .מ זה רק מדרבנ�"מ, והג� שיש תוספת שביעית קוד�, ת בשמיטה וביובל"רוש ולזרוע מהחבתשרי אסור ל' מא 5
 .ה עלתה לה שנה"נטע נטיעה בחודש אב כיו� שהגיע ר' דאפי, למני� שנות ערלה ונטע רבעי 6
  .ה"ה ע� הנלקט אחר ר"אי� מעשרי� ירק שנלקט קוד� ר 7
  . פירות שחנטו אחר שבט של שנה זואי� מעשרי� פירות שחנטו קוד� שבט של שנה זו ע� 8
 .כגו� שבא לכתוב שטר באדר על מעשה שאירע למפרע בשבט', פי 9

. והוא שיטה חדשה שאפשר לכתוב למל החדש ג� על מעשה שנעשה בזמ� קוד� שעמד', וליתא לפנינו בתוס 10
 .נראה שחולקי� בזה, משעמדומלשו� הראשוני� שכתבו שמוני� לחדש 

 .ושנה ראשונה למל החדש, נה פלונית למל שמתש: כותב, כלומר 11
  .ומשמת הראשו� מוני� דוקא לחדש, שעד שמת הראשו� מוני� דוקא לו, הכוונה, ל שאותה שנה נמנית לשני�"ס 12
כלומר שיגיע , מ כיו� שעדיי� אי� אנו יודעי� בודאות שיגמור את שנתו הראשונה"מ, א  שכבר עמד החדש 13

, כי א� ימות קוד� ניס� הרי שלא היה לו שנה במלכות, ות לו עדיי� בשטרות שנה ראשונהלכ� אי אפשר למנ, לניס�
מ בזה שעמד באדר שנמנית השנה הזו לא רק ליש� אלא ג� "אכ� יש נפ. ולכ� ממשיכי� למנות למל היש� עד ניס�

  .לחדש לעני� שכשיגיע ניס� נמנה לו מיד שנה שניה


