מדוע מוקמה מסכת ראש השנה לאחר מסכתות יומא סוכה ביצה?
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ראשו לכל המועדי והחגי של כל השנה ובתרה שקלי
ולעני מסכייתא דחזיתו דאית בהו מוקד ומאוחר  רבי
שהוא מלפניו וכאחד מעניניו ובתר שקלי תנינ סדר יומא
כד תרצינהו למתני' לא סדרינו למסכייתא חדא בתר
דדמי לשבת ועירובי משו דיומא דכפורי לשבתא דמי
חברתה ,אלא חדא תניא באפי נפשיה ,מא דניחא ליה
ובתר סדר יומא תנינ מסכת סכה דבתר י"ה הוה וחג גדול
לאקדומי מקדי לה ,ומא דניחא ליה לאחורי מאחר לה,
הוא .ובתר מסכת סכה תנינ מסכת י"ט דחד ענינא הוא,
ולא ידעינו הי תני רבי ברישא...
ובתר י"ט תנינ מסכת ראש השנה כי היכי דליתני בתריה
ודקא אמריתו מ"ט הקדימו כפורי לשקלי? אנ הכי
מסכת תעני' משו דאחר ר"ה זמ רביעה וזמ זריעה וחד
אתנינו בי רבנ שקלי ואח"כ כפורי אבל ודאי סכה קמי
ענינא דמי.
יו טוב תנינא .ובתר הכי ודאי ראש השנה ואיפשר דתנינו
הכי רגילי רבנ למתני ואי אית דניחא ליה לאקדומי
להו בחלו .מיהו אית למימר שיש להקדי מסכת שבת
ולאחורי הרשות בידו.
תחלה הואיל וחשיב שבת טובה ובתרה מסכת עירובי דדמי
לה וחד]א[ עניינא הוה ובתרה מסכת פסחי שהפסח הוא
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אחר כ החל בחלוקת סדר מועד למיניו ,כמו שעשה בסדר זרעי ,ופתח במסכת שבת ,לקדימתה במעלה .ועוד ,שהיא
כל שבעה ימי ,ולפיכ רבה ָחל ָת! בזמ" ,ובה ג כ" פתח הכתוב בתחילת המועדות .ואחרי שבת – ערובי" ,לפי
שהיא מעני" השבת .ואחריה – פסחי ,לפי שהיא המצוה הראשונה שנצטוינו בה על ידי משה ,והיא ג כ" הבאה
אחרי שבת בפרשת מועדות .ואחריה – שקלי ,על סדר הכתוב .וכפורי אחרי שקלי ,על הסדר ג כ" ,לפי שמצות
שקלי ב'כי תשא' וכפורי ב'אחרי מות' .אחר כ בא להשלי הדבור על שלוש רגלי ,והיות שכבר דבר על פסחי –
המיחדי כל יו טוב ,והיא
ֲ
נשאר לו הדבור על סוכות ושבועות ,ולא היה עמו מה לדבר בשבועות לבד מדברי
מסכת ביצה ,והקדי סוכה לביצה ,לריבוי מצוות סוכות .ולא נשאר לו מ" הפרקי הנזכרי בכתוב זולת ראש השנה,
ודיבר אחרי ביצה על ראש השנה ,ונשל לו הדיבור על הפרקי הנזכרי בתורה .אחר כ החל בפרקי הנזכרי
בספרי הנביאי עליה השלו ,וה ימי הצו אשר תיקנו הנביאי ,וסמ לדיבור על ראש השנה – הדיבור על
תעניות .ואחרי תעניות – המגילה ,לפי שהיא תיקו" הנביאי המאוחרי לאשר התקינו תעניות .ואחרי מגילה – מועד
קט" ,לפי שבינו ובי" ימי פורי שיתו( ,שבשניה אסורי התענית וההספד .וכאשר השלי הדיבור על הפרקי
וא ֲח ָר! מפני שאינה
וחיוביה ומה שהצטר( לה ,חת אותו במסכת חגיגה ,לפי שהיא ממה שיחוייב בשלוש רגליֵ ,
כללית ,לפי שאינה חובה אלא על הזכרי ,כמו שאמר ה'" :כל זכור" .ונסתיימה חלוקת המאמר ב'מועד' בשתי
עשרה מסכתא.
("äøéçáä úéá"ì äîã÷ä) éøéàîä
פסח וסוכות ששאר החגי אי בה חול בנתיי ואחר
זהו סדורו ע"ה ,א שיסדר על דר #מקרה ,א שהיה לו
השלי הביאור בעניני הכלליי יחייב הסדר להתחיל
טע יחייב אצלו להיות אופני הסדור על זאת התכונה על
בביאור המועדות הפרטיי ויתחיל בראש השנה על משענת
הדר #שהזכיר הרב מורה צדק ,א לסבה אחרת ג כ
הלשו השגור לבני אד לקרותו ראש לכל עניני השנה
שאפשר לומר בקצת אולי בכל .וג לי נראה טע כללי
ויסדר אחר זה רצופי כסדר באי זה אחר זה ראש
בסדורו ע"ה...
השנה ואחריו יומא ואחריו סכה ואחריו פסחי ואחריו
ואחר זה התחיל במסכת חגיגה וזה שעקר הכונה בסדר
נשלמו החגי וידוע היות בכל קרבנות צבור שה באי
מועד הוא לבאר עניני המועדות והזמני הבאי לעתי
ע השקלי ע היות השקלי ג כ נגבי מזמ לזמ וכ
קבועי כמו שנרמז במלת עת #וש מועד מונח עליו לזאת
ע היות עני התמידי רמוז בפסח שני באה אחריה מסכת
הסבה ג כ והיה בראוי קוד שיכנסו העניני הה בגדר
שקלי ולהיות בכל החגי דמיו בעני השבת ה באיסור
הלמוד ובסדרו לבאר הדברי הכלליי לכל יו טוב וה
רוב מלאכות ה בשאר עניני ע היות השבת ג כ בא
מסכת חגיגה וביצה והיה ראוי להקדי חגיגה לביצה
לעתי ונכלל במלת עת #באה אחר אלו מסכת שבת ואחריו
למעלת קרבנות הקדש וסמכו מטע זה מסכת ביצה
מסכת ערובי להיות עניניו כל באי על יסוד איסור
למסכת חגיגה וכ מטע זה ג כ סמכו למסכת ביצה
הוצאה בשבת ואחריו נשל הכל.
מסכת מועד קט שעניניו ג כ כלליי אלא שנתאחר לה
מצד שאי עניניו כוללי רק שני מ הימי טובי וה
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אול המתבונ" ימצא בכל סדר משנה סדר מלאכותי ,כי מה דאפשי מפרש ברישא )נדרי ב' ע"ב( ,שהקדי רבי בכל
סדר המסכתות הכוללות פרקי יותר לפני המסכתות הקטנות .ועל יסוד זה נבי" אשר סידר איזה מסכת באחרונה
בעוד אשר בהגיו" לה משפט הקדימה על המסודרת לפניה ,כאשר סידר ראש השנה אחרי יומא וסוכה שתמה על זה
השואל את רב שרירא גאו" ,וכ" קדושי" אחרי גטי" וכאלו שנדחק בה רבינו הגדול הר"מ ז"ל.
נקח מראש סדר מועד ,הנה בראשונה סידר שבת כוללת כ"ד פרקי ,אחרי' עירובי" י' פרקי ,אחרי' פסחי י' פרקי,
אחרי' שקלי ח' פרקי ,אחרי' יומא ח' פרקי ,אחרי' סוכה ה' פרקי ,אחרי' ביצה ה' פרקי ,אחרי' ראש השנה ד'
פרקי ,אחרי' תענית ד' פרקי ,אחרי' מגילה ד' פרקי ,אחרי' מועד קט" ג' פרקי ,ובסופו חגיגה ג' פרקי.
]וראה ש בהמש דבריו באריכות כיצד כלל זה קיי א( בשאר הסדרי[
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