
 

 

  

  

  

   ראש השנה למלכים לעניין שטרות

  ...1ארבעה ראשי שנים הם: באחד בניסן ראש השנה למלכים: משנה(ב' א') 

  2למלכים למאי הלכתא?

: שטרי חוב (שביעית י,ה)דתנן (להבחין איזה שטר חוב מוקדם למילוה, ואיזה מאוחר). אמר רב חסדא: לשטרות 

  3המוקדמין, פסולין. והמאוחרין, כשרין.

, עלתה לו שנה (למחרת)בעשרים ותשעה באדר, כיון שהגיע אחד בניסן  (התחיל למלוך)מלך שעמד : רבנן תנו

  . ואם לא עמד אלא באחד בניסן, אין מונין לו שנה עד שיגיע ניסן אחר. (ומעתה מונים לו שנה שנייה)

שנה. הא קא משמע לן כיון שהגיע אחד בניסן עלתה לו  ,אמר מר: מלך שעמד בעשרים ותשעה באדר (ב' ב')

  דניסן ראש השנה למלכים, ויום אחד בשנה חשוב שנה. 

אין מונין לו שנה עד שיגיע ניסן אחר. פשיטא! לא צריכא, דאימנו עליה מאדר.  ,ואם לא עמד אלא באחד בניסן

 מהו דתימא נימנו ליה תרתין שנין, קא משמע לן.

אחר  (מלך)בניסן, ועמד  (המלך)מת  4מונין שנה לזה ולזה.באדר, ועמד אחר תחתיו באדר,  (המלך)מת : תנו רבנן

לראשון,  (עד סוף אדר)תחתיו בניסן, מונין שנה לזה ולזה. מת באדר, ועמד אחר תחתיו בניסן, מונין ראשונה 

  י.לשנ (ומכאן ואילך)ושנייה 

(על דאימנו עליה מונין ראשונה לראשון ושניה לשני. פשיטא! לא צריכא  ,מת באדר ועמד אחר תחתיו בניסן

  מאדר, וֶמֶלך בן מלך הוא. מהו דתימא נימנו ליה תרתין שנין, קמ"ל. השני)

, אלא למלכי ישראל. אבל למלכי אומות העולם (שניסן הוא ראש השנה למלכים)אמר רב חסדא: לא שנו  (ג' א')

  , מתשרי מנינן.(שטרות שתאריכיהם כתובים למניין מלכי גויים)

  שיטות הראשונים

שלא  ,דווקא כגון שלוה באחד בניסן והקדים הזמן באחד בתשרי ,הרמ"הבשם  הטור: כתב הם שטרי חוב המוקדמיןמה 

  אלא טריף מלקוחות מתשרי , אינו פסול לגמרי ,ת בניסן ולא לוה עד תשריואבל כתב ללו ;ניתן להכתב מזמן הראשון

                                                
וקבעו  .) משום שלום מלכות'א 'רגילים היו למנות זמן שטרותיהם לשנות המלך, משנה שעמד בה המלך, כדאמרינן במסכת גיטין (פ  . 1

  . רש"י.לתה שנתו משהגיע ניסן, ויתחילו למנות לו שנה שניהלת שנתו, ואפילו עמד בשבט או באדר כיחכמים אחד בניסן לתח
רבינו חננאל: למאי הלכתא בעינן למידע ראש השנה שלהן. רש"י: כלומר, למה הוקבע יום מיוחד למנין המלכים, אימא שעל כל מלך   . 2

  ומלך תתחיל שנתו מיום שעמד בו. 
לקוחות שלקחו שדה מן הלוה מזמן שבשטר, ושלא כדין הוא, שהרי קדמה לפי שרצה לטרוף  - רש"י: שטרי חוב המוקדמין פסולין   . 3

מכירה להלואה, ובשטר מעיד שהלואה קדמה, לפיכך קנסוהו מלגבות בו, ולא יטרוף אפילו מזמן המלוה, ואינו אלא כמלוה על פה, 

אין להבחין אם השטר מוקדם  - ם שעמד שאינו גובה מן המשועבדים, ואם לא קבעו יום לתחילת שנות המלך, אלא כל מלך ומלך לפי יו

  לעולם תמוז קודם לכסליו. - או מאוחר... ועכשיו שקבעו ניסן ראש השנה 
הבא לכתוב שטר באדר לאחר שעמד השני, אם רצה לכתוב בשטר בשנת פלוני למלך שמת, כותב. ואם רצה, כותב בשנה ראשונה   . 4

  ד. רש"י.למלך פלוני שעמ

  ת”בעזהשי
  |  שנהראש המסכת: 
 ב'| דף:  אפרק: 



 

 

  

  

  

  

  6סתם דבריו. והשו"ע  5.אין לחלקש הטור. ודעת ואילך

דכמלוה על פה הוא, דלא גבי ממשעבדי, ואפילו מהמאוחרים  רש"י, רי"ף, ורמב"ם: דעת י חוב המוקדמין פסוליםשטר

כתב שיש אומרים דפסול  והרמ"א, כרמב"םפסק  והשו"ע 7ד'פסולים' לגמרי משמע. התוספותלזמן ההלוואה. ודעת 

  8לגמרי.

  .ברמב"םו : הלכות אלו הושמטדאימנו עליה מאדר ומלך בן מלך הוא וכו'

  שולחן ערוך

  (חו"מ, הלכות הלוואה, סימן מג)

ין. ּוְלִפיָכְך ָקְנסּו אֹותֹו ֲחָכמִ   ז.  ּדִ ּלֹא ּכַ ֶהם ָלקֹוחֹות ׁשֶ ֲהֵרי טֹוֵרף ּבָ סּוִלים, ׁשֶ ִמים, ּפְ ְקּדָ ְטֵרי חֹוב ַהּמֻ ָטר ׁשִ ׁשְ ה ּבִ ים, ְולֹא ִיְגּבֶ

ֵני א ִמּבְ ם ֶאּלָ טֹועֵ  ֻמְקּדָ ינֹו ּכְ י, ּדִ ַרְעתִּ ה: ּפָ ימֹו. ְוִאם ִיְטעֹן ַהּלֹוֶ ִהְקּדִ ַמן ִראׁשֹון ׁשֶ א ִיְטרֹף ּבֹו ִמּזְ ּמָ ֵזָרה ׁשֶ ָאר חֹוִרין, ּגְ ׁשְ ן ּבִ ן ּכֵ

ְפָרן.  ָטרֹות. ְוִאם ָטַען: להד''מ, ֻהְחַזק ּכַ ָפסּול ְלַגְמֵרי(ׁשְ ם ר''י ְוהָ  )ְוֵיׁש אֹוְמִרים ּדְ ׁשֵ ֶפֶרק א''נ ְוִריָב''ׁש ִסיָמן שפ''ב (טּור ּבְ רֹא''ׁש ְוהּוא ּבְ

ִסְפִרי ע''ש) ם ֵיׁש ִלְדחֹות, ּוְכמ''ש ּבְ   .ִמיהּו ְרָאיֹות ָהִריָב''ׁש ׁשָ

ַמן הַ   יב.  א ִמּזְ ֵאינֹו טֹוֵרף ֶאּלָ ָטר, ׁשֶ ְ ַעל ַהׁשּ ל ּבַ ֲהֵרי הּוַרע ּכֹוחֹו ׁשֶ ִרים, ׁשֶ ׁשֵ ְטֵרי חֹוב ַהְמֻאָחִרים, ּכְ ּלֹא ׁשִ י ׁשֶ ָטר. ְוַאף ַעל ּפִ ְ ׁשּ

ר ׁשֵ הּוא ְמֻאָחר, ֲהֵרי ֶזה ּכָ ְתבּו ּבֹו ׁשֶ   ...ּכָ

  

                                                
  . טור.איכא למיחש שמא יבא לגבות מניסן שלא כדין מקום כלדנהי דניתן ליכתב מ  . 5
  חו"מ מג,ז. מקורות: רמ"ה (הו"ד בטור).   . 6
 ,זהמבני חרי בשטר דאין גובה אפילו  ואח"כ כתב והתוספות כתבו ,לה דכמלוה על פה דמייסי' נח) כתב תחה, "פבבא מציעא, והרא"ש (  . 7

כתב שדעתו כדעת התוספות  טורהאבל  .ולא הכריע. עכ"ל .ודקדקו מלשון פסולים דמשמע דהוי כשטר פסול ואין גובה בו כלל

  אינו מוכרח. ש, )בדק הבית(י "הבכתב ו .מדהביאם לבסוף
  חו"מ מג,ז. מקורות: רי"ף (בבא מציעא, מב ב בדפיו). רמב"ם (הל' מלוה כג,א). תוספות (בבא מציעא ע"ב א', ד"ה שטר).   . 8

  ת”בעזהשי
  |  ראש השנהמסכת: 
 ב'| דף:  אפרק: 


