
  גצמנחות  
דרשה   

  ראשונה
   ר' יהודה  רבנן

  (אפשרות אחת)
   ר' יהודה

  (אפשרות שנייה)

ולא  ולא קרבן חבירו  ולא קרבן חבירו  ולא קרבן חבירו  ולא הבכור  קרבנו
  קרבן עובד כוכבים

  ולא יורש   ולא קרבן עובד כוכבים  ולא קרבן עובד כוכבים  ולא מעשר  קרבנו

לרבות כל בעלי קרבן   ולא פסח  קרבנו
  לסמיכה

לרבות כל בעלי קרבן   ולא יורש
  לסמיכה

 
  רבי יהודה  תנא קמא  
  יורש אינו סומך  ש סומךריו  
  יורש אינו מימר  יורש מימר  

לרבות את היורש, ויליף סוף  - המר ימיר  הטעם
הקדש מתחילת הקדש, מה תחלת הקדש 

  יורש מימר, אף סוף הקדש יורש סומך.

  ולא קרבן אביו,  - קרבנו
ויליף תחלת הקדש מסוף הקדש, מה סוף הקדש 

  יורש אינו סומך, אף תחילת הקדש יורש אינו מימר.
  

 מסכת תמורה דף ב עמוד ב 
דרבי קרא לאשה, הא לא רבייה קרא ה"א כי עבדא תמורה לא לקיא? והאמר רב יהודה אמר  -טעמא 

רב, וכן תנא דבי רבי ישמעאל: +במדבר ה'+ איש או אשה כי יעשו מכל חטאת האדם השוה הכתוב 
ה"מ עונש דשוה בין ביחיד בין בצבור, אבל  -יש לכל עונשין שבתורה! איצטריך, מהו דתימא אשה לא

 -הכא כיון דעונש שאינה שוה בכל הוא, דתנן אין הצבור והשותפין עושין תמורה, אשה נמי, כי עבדא 
  לא לקיא, קמ"ל.

  
  מא לא? סומא מאי טע

  דעה שנייה  דעה אחת
  מעולת ראייה סמיכה סמיכהאתיא   מזקני עדה סמיכה סמיכהאתיא 

דנין מידי דכתיב ביה סמיכה בגופיה ממידי 
דכתיב ביה סמיכה בגופיה, לאפוקי עולת ראייה, 

  דהיא גופה מעולת נדבה גמרה, 
 )ויקרא ט'(דתני תנא קמיה דרב יצחק בר אבא: 

כמשפט עולת  -ה ויעשה כמשפט ויקרב את העול
  נדבה, לימד על עולת חובה שטעונה סמיכה.

  דנין יחיד מיחיד ואין דנין יחיד מציבור

  
 מסכת סנהדרין דף לד עמוד ב 

וכי מה ענין ריבים אצל , וכל נגעעל פיהם יהיה כל ריב  היה רבי מאיר אומר: מה תלמוד לומרדתניא, 
 - לכל מראה עיני הכהן )ויקרא י"ג(דכתיב  -ומה נגעים שלא בסומין ...נגעים? אלא מקיש ריבים לנגעים: 

   אף ריבים שלא בסומין.
  

 מסכת יבמות דף קא עמוד א 
כולך יפה  )שיר השירים ד'(: שנאמר "ד מנוקים בצדק, כך ב"ד מנוקים מכל מום,כשם שב דתני רב יוסף:

  רעיתי ומום אין בך.

 
  דלאו בר מצות  ולא יד עבדו  ידו

  דלאו כגופיה דמיא  ולא יד שלוחו  ידו

  כגופיה דמיא  ולא יד אשתו  ידו

 

  דלא קאי בהדי ראשו  ולא ידו על הצואר  על הראש ידו

  יתרבי לתנופהדלא א  ולא ידו על הגביים  על הראש ידו

  איתרבי לתנופה  ולא ידו על החזה  על הראש ידו

 
  , מנא הני מילי? ידיםובשתי : שאלה

, שתיוכתיב  ידו, כתיב וסמך אהרן את שתי ידו )ויקרא ט"ז(אמר ריש לקיש, דאמר קרא: : תשובה
  הרי כאן שתים, עד שיפרט לך הכתוב אחת. ידו זה בנה אב, כל מקום שנאמר 


