What is this like (gives an example/explanation)
From where (asks for a biblical proof text)
As it is written (intro to a biblical prooftext)
Our sages taught (introduces a baraita)
Let one learn it (proposes a hekesh inst of a proof text)
Just as. . so also (technical term linking hekesh terms)
Did not (X) say …?! (intro to challenge from memra)
As (X) said (intro to a memra)
Don’t say X, rather say Y (midrashic rereading of an
argument)
The matter (revisiting an earlier statement and looking at a
different component of its argument than why it was first
brought)
And is there not (X)?! (Highlighting a contradiction in an
example)
There…here (highlighting how two things are different)

(:היכי דמי )סוטה כא
(:מנלן )סוטה לב
(:דכתיב )סוטה לב
(:תנו רבנן )סוטה לב
(:ויליף )סוטה לב
(:מה להלן…אף כאן )סוטה לב
(: )סוטה לב. . . והאמר
דאמר
(: אלא אימא )לב. . .לא תימא
(:גופא )לב
(:והא איכא )לב
(:התם…הכא )לב
Tosefta Pesachim 4:13-14

Hekesh

. ״תָּ מִיד ק ְָרבַּן צִבּוּר וּ ֶפסַח ק ְָרבַּן צִבּוּר:אמ' ָלהֶם
,שּׁבָּת
ַ מָה תָּ מִיד ק ְָר בַּן צִבּוּר וְדוֹחֶה אֶת ַה
!שּׁבָּת
ַ אָף ֶפּסַח ק ְָרבַּן צִבּוּר דּוֹחֶה אֶת ַה
הלכה יד
Gezera Shava

." ונאמ' ַבּ ֶפּסַח " מוֹעֲדוֹ1" נֶ ֱאמַר בְּתָ מִיד " מוֹעֲדוֹ:דָּ בָר אַחֵר
,שּׁבָּת
ַ  דּוֹחֶה אֶת ַה-  שנאמ' בּוֹ ״מוֹעֲדוֹ״- מָה תָּ מִיד
!שּׁבָּת
ַ  דּוֹחֶה אֶת ַה-  שנ' בּוֹ ״מוֹעֲדוֹ״- אָף ֶפּסַח

2

Kal v’Chomer

: קַל וָחוֹמֶר- וְעוֹד
,שּׁבָּת
ַ  דּוֹחֶה אֶת ַה,שּׁאֵין ַחי ַיבִין ָעלָיו כּ ֵָרת
ֶ ,וּמָה תָּ מִיד
!? איֵנוֹ דִּין שֶׁיִּדְחֶה אֶת הַשַּׁבָּת,שּׁ ָחי ַיבִין ָעלָיו כּ ֵָרת
ְ ,ֶפּסַח

ג- ב, במדבר כח1

:שׁמְרוּ ְל ַהק ְִריב לִי בְּמוֹעֲדוֹ
ְ ִב( צַו אֶת ְבּנֵי יִשׂ ְָראֵל וְאָמ ְַרתָּ ֲא ֵלהֶם אֶת ק ְָר ָבּנִי ַל ְחמִי ְל ִאשַּׁי ֵרי ַח נִיחֹחִי תּ
:שׁנָה תְ מִימִם שְׁ נַיִם לַיּוֹם עֹלָה תָ מִיד
ָ ג( וְאָמ ְַרתָּ ָלהֶם זֶה ָה ִאשֶּׁה ֲאשֶׁר תַּ ק ְִריבוּ לַיקֹוָק ְכּ ָבשִׂים ְבּנֵי
: ְויַעֲשׂוּ ְבנֵי יִשׂ ְָראֵל אֶת ַה ָפּסַח בְּמוֹעֲדוֹ: ב, במדבר ט2

