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 השנה ראש מסכת - סכום

Key – the basics are in bold, explanations and 

the like in regular print in a smaller font. 

Added explanations in footnotes. Generally, 

the basic explanations follow י"רש  I don’t 

point out each time.  מאירי= מ א"ריטב'=ר 

'תוס'=ת   

The dapim's listing is approximate 

 .ד –. ב ראשונה שבועה

 ניסן ח"ר – ה"ר 4 – משנה .ב

 ואם, מלכות שלום משום ל-י מלכי -למלאכים

 זה – ולרגלים 'ב שנה יהיה בניסן ,באדר עמד

פסח דהיינו לרגלים ה"ר שיש החדש
 – אלול  1

 -'מ לחברתה משנה מעשרים אין  בהמה מעשר

חייבים אינם נהש כל 5 רק יש שאם קולה
 א"וי 2

 עבודת איסורי שמיטין שנים – תשרי תשרי

 – וירקות (קולה) ערלה לשני לנטיעה  הקרקע

 לקיטה בתר והולכים לחברתה משנה מעשרים אין

 משנה מעשרים אין לאילן - ו"ט שבט/  ח"ר

חנטה בתר והולכים לחברתה
 אילן גם ירקות גם) 3

 ,עהקרק על תלויה אינו מתי פ"ע נקבע שנתו

- עולה שהשרף מתי שלאילן שונה ומציאותם

 ( תלוים תמיד וירקות -חנטה שסמינה

 קבוע יום בתר בשטרות הלכו – 'גמ

 כיון המלך עמידת יום בתר ולא בשנה

 קמים מתי יודעים אינם שהדיינים

 מוקדם חוב שטר אם ידעו ולא המלאכים

 לא או ופסול

 משמע י"ורש) ברייתות' ב מביא' גמ :ב

 5 בהם שיש( וסיפא רישא שזה

 שנה נחשב שנה' בס' א יום. 1 -חידושים

 השרים אם. 3 4השנה בתחילת ה"ה. 2

 אז ניסן עד קם ולא באדר עליו הסכימו

 אפילו נכון זה. 4 שלו ראשונה שנה ניסן

 – ס"ח ירושה ויש מלך בן מלך זה אם

 כיון אוטומתי שהוא ממון ירושת כמו זה שאין רואים

 שמותר. 5. ראוי ואה אם לראות שצריכים

 המת מלך – מלאכים' לב שנה למנות

 החי ומלך

                                                           
1
 ה"ר 5 יש שבאמת א"ז 
2
 חל זה לחברתה משעה המנ שאם מביא ם"רמב 

 חולק' המ ואולי
3
 זה שלענין – א"ורע שביעית קדושת ה"שה א"י 

 בקרקע אלא בפירות דין שאינו תשרי
4
 מההתחלה קובע יותר שהסוף ראיה יש 

 שלמה מלכות שהוקש - "ניסן" לומדים

 מזה מ"י ולומדים. ניסןמ שהוא מ"לי

 בשבט משה ותוכחת באב אהרון שמיתת

 בשנת היו שניהם -אחריו הבא-

 . ביניהם תשרי שהיה פ"אע ,הארבעים

 יש אז ,ניסן דוקא מוכיח זה אין אבל .ג

 השני בחדש לבנות ויחל' של פסוק עוד

 -'ת ניסן -מלכותו שמונים לחדש – 'בשני

 לומר לא כדי ראשונה פסוק גם צריכים אבל

  בניסן עמד שלמעשה כיון שונה ששלמה

 בתחילת מפסוקים 5מתשרי ע"אה מלכי

 אחרי הבא) פרסי המלך דריוש אצל נחמיה

 השני המקדש שבית (כורש אחרי הבא' אחש

( המשקים שר שהיה' )ונ ברשותו נבנה

-י חומות ולבנות הנשאר לעם לעזור רצה

 . ם

 ל-י כמלך לדריוש מונים לפעמים :ג

 בתשרי ולפעמים כשר שהיה כיון מניסן

  שהחמיץ כיון

 :שהחמיץ ראיות 3 .ד

 שנצרך מה כל לתת שאמר אפילו .1

 כדי כן עשה, הבית לבנין

 זה ל-י אצל ורק) עליו שיתפללו

 ואף שמיםל שלבו 6'גמור צדיק'

 קורא אינו בחייו לו מריעים אם

 שיש לגוים הוא –" תהיו ואל" –' ת( תגר

תוהים חשש
7 

  ימרודו אם לשרוף עץ שורת שם .2

[ 8כשגל ל-לי ת"ד חביבה] השגל .3

 מלכתה א"וי

 שנתן אחרי למתנותיו קצבה שנתן .4

  (ונדחה) חופשי

 

 :ו –. ד' ב שבועה

 

                                                           
5
( שנה כל תשרי' א של ה"ר כמו) ה"ר' ב יש – א"ש 

 בחסד והוא ל-לי דוקא הוא וניסן
6
 'גמורה צדקה' ח"ור בכך רגיל אם י"רש 
7
 ל"מהר. לגוי נכון אינו' יעסוק לעולם'ש גם א"ז 

 איירי הוא אבות אבל ל-בי הוא' תהיו אל'ש לומד
 בחסידים

8
 אהבה זה או עבורה עצמם שמבזין אהבה זה 

 טבעי שאינו


