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ט.
ורבנן¿

שנת חמשים אתה מונה, ואי אתה מונה שנת חמשים ואחת.[רבנן]!◊ט.

לאפוקי מדרבי יהודה!◊ט.

שנת חמשים עולה לכאן ולכאן.דאמר:[רבי יהודה]▀!◊ט.

קא משמע לן דלא.!ט.

ודמוסיפין מחול על קדש מנלן?^◊ט.

דתניא:[רבי עקיבא]♦▀!◊ט.

(שמות ל"ד) בחריש ובקציר תשבת, רבי עקיבא אומר: אינו צריך לומר חריש וקציר של שביעית ־ שהרי 

כבר נאמר (ויקרא כה) שדך לא תזרע וגו'. אלא: חריש של ערב שביעית הנכנס לשביעית, וקציר של 

שביעית היוצא למוצאי שביעית.

מה חריש רשות ־ אף קציר רשות. יצא קציר העומר שהוא מצוה.רבי ישמעאל:♦▀!◊ט.

ורבי ישמעאל, מוסיפין מחול על קדש מנא ליה?¿ט.

נפקא ליה מדתניא:[רבי ישמעאל]!◊ט.

[תניא]▀!◊ט.
(ויקרא כג) ועניתם את נפשתיכם בתשעה, יכול בתשעה? תלמוד לומר בערב ־ אי בערב יכול משתחשך? 

תלמוד לומר בתשעה. הא כיצד? מתחיל ומתענה מבעוד יום. מלמד שמוסיפין מחול על קדש.

אין לי אלא בכניסתו, ביציאתו מנין?^◊ט.

תלמוד לומר (ויקרא כג) מערב עד ערב.!◊ט.

אין לי אלא יום הכפורים, שבתות מנין?^◊ט.

תלמוד לומר תשבתו.!◊ט.

ימים טובים מנין?^◊ט.

תלמוד לומר שבתכם. הא כיצד? כל מקום שיש בו שבות ־ מוסיפין מחול על קדש.!◊ט.

ורבי עקיבא, האי ועניתם את נפשתיכם בתשעה, מאי עביד ליה?¿◊ט.

מבעי ליה לכדתני חייא בר רב מדפתי.[רבי עקיבא]!◊ט.

דתני חייא בר רב מדפתי:▀!◊ט.
ועניתם את נפשותיכם בתשעה, וכי בתשעה מתענין? והלא בעשירי מתעניןִ אלא לומר לך: כל האוכל 

ושותה בתשיעי ־ מעלה עליו הכתוב כאלו התענה תשיעי ועשירי.

ט:
תנו רבנן:[רבי יהודה]♦▀◊

(ויקרא כה) יובל היא, יובל, אף על פי שלא שמטו, אף על פי שלא תקעו. יכול אף על פי שלא שלחו ־ 

תלמוד לומר היא, דברי רבי יהודה.

רבי יוסי:♦▀◊ט:
יובל היא, יובל, אף על פי שלא שמטו, אף על פי שלא שלחו. יכול אף על פי שלא תקעו ־ תלמוד לומר 

היא.

¿ט:
וכי מאחר שמקרא אחד מרבה ומקרא אחד ממעיט, מפני מה אני אומר יובל היא אף על פי שלא שלחו ואין 

יובל אלא אם כן תקעו?

לפי שאפשר לעולם בלא שילוח עבדים ואי אפשר לעולם בלא תקיעת שופר.[רבי יוסי]!◊ט:

דבר אחר: זו מסורה לבית דין, וזו אינה מסורה לבית דין.[רבי יוסי]!◊ט:

מאי דבר אחר?¿ט:

וכי תימא: אי אפשר דליכא חד בסוף העולם דלא משלח, זו ־ מסורה לבית דין, וזו ־ אינה מסורה לבית דין.!◊ט:

בשלמא לרבי יוסי ־ כדקאמר טעמיה, אלא לרבי יהודה מאי טעמא?¿◊ט:

אמר קרא (ויקרא כה) וקראתם דרור בארץ!◊ט:

מקרא נדרש לפניו ולא לפני פניו.וקסבר:[רבי יהודה]▀!◊ט:

דכולי עלמא דרור לשון חירות, מאי משמע?¿ט:

Talmud Navigator עמוד 1 ראש השנה ט



statement-מימרא  ▀disputants-חולקים ♦ 

 challenge-קושיא ¿central point for summary and review-נקודה מרכזית לסיכום וחזרה ◊ 

question-שאלה ^insertion of an earlier segment-מובאה של פיסקה קודמת < 

answer-תירוץ !story-מעשהО 

proof-ראיה ■key-מקרא:                             

ראש השנה-ארבעה ראשי שנים

מימראמאן דאמרכיטחזוהדגבא

Talmud Navigator

אין דרור אלא לשון חירות.דתניא:▀!◊ט:

מה לשון דרור ־ כמדייר בי דיירא, ומוביל סחורה בכל מדינה.רבי יהודה:▀!◊ט:

▀◊ט:
רבי חייא בר אבא אמר 

רבי יוחנן:
זו דברי רבי יהודה ורבי יוסי

שלשתן מעכבות בו.אבל חכמים אומרים:▀▀◊ט:

מקרא נדרש לפניו ולפני פניו ולאחריו.קסברי:[חכמים]▀▀◊ט:

והכתיב יובל?¿◊ט:

ההוא דאפילו בחוצה לארץ.!◊ט:

והכתיב בארץִ ¿ט:

ההוא: בזמן שנוהג דרור בארץ ־ נוהג בחוצה לארץ, בזמן שאינו נוהג בארץ אינו נוהג בחוצה לארץ.!◊ט:

ולנטיעה.▀>ט:

מנלן?^ט:

!◊ט:
דכתיב (ויקרא יט) שלש שנים ערלים, וכתיב (ויקרא יט) ובשנה הרביעית, ויליף שנה שנה מתשרי, דכתיב 

(דברים יא) מראשית השנה.

וליגמר שנה שנה מניסן, דכתיב (שמות יב) ראשון הוא לכם לחדשי השנהִ ¿ט:

!◊ט:
דנין שנה שאין עמה חדשים משנה שאין עמה חדשים, ואין דנין שנה שאין עמה חדשים משנה שיש עמה 

חדשים.
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