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íéììë:  
  )וזה הסיבה שכתוב פרט. (מ ממעט דבר אחד"ומ, ריבה הכל = מיעוט וריבוי

  .אמרינן שריבה כל דבר שדומה לפרט = פרט וכלל ופרט

  .'ויבואר בגמ, מ בין הכלל הקודם"מ יש נפק"ומ. אמרינן שריבה כל דבר שדומה לפרט = כלל ופרט וכלל

  .רק הפרט = כלל ופרט

  .הכל = רט וכללפ

  
ø ú÷åìçîø ú÷åìçîø ú÷åìçîø ú÷åìçî""""ïðáøå àïðáøå àïðáøå àïðáøå à        

  .רק הענבים עצמן = 
  .עלין ולולבין' אפי = 

  ד-פסוק ג' במדבר פרק ו
ּ ַיִין ְוחֶֹמץ ֵשָכר לֹא ִיְשֶתה ְוָכלחֶֹמץּ ַיִזיר ְׁוֵשָכרִּמַיִין  ג ׁ ִּמְשַרת ֲעָנִבים לֹא ִיְשֶתה ַוֲעָנִבים -ׁ ׁ ׁ

ּ ִנְזרֹו ִמכל ֲאֶשר ֵיָעֶשה ִמֶגפן ַהַיִין ֵמיּ כל ְיד: א יאֵכלַׁלִחים ִויֵבִשים לֹ ֶ ּ ׁׂ ָזג לֹא - ְוַעדֵּמַחְרַצִניםּ
  : יאֵכל

 éáø úòã éáø úòã éáø úòã éáø úòã
øæòéìàøæòéìàøæòéìàøæòéìà        

דרשינן במיעוט 

  וריבוי

  ּ ַיִזירְׁוֵשָכרִּמַיִין 

����  
  מיעוט

  דמשמע רק יין ושכר

ִּמכל ֲאֶשר ֵיָעֶשה ִמֶגפן ַהַיִין ֶ ּ ּׂ ׁ  

����  
  ריבוי

   מגפןדמשמע כל היוצא

ריבה = מיעוט וריבוי 

וממעט עלין , הכל

, שאינם ראוים לאכילה

ובהם הנזיר אינו 

  נאסר

 úòã úòã úòã úòã
íéîëçíéîëçíéîëçíéîëç        

  דרשינן בכלל ופרט

  ּ ַיִזירְׁוֵשָכרִּמַיִין 

����  
  פרט

ִׁמכל ֲאֶשר  ּ
ֵּיָעֶשה ִמֶגפן ַהַיִין ֶ ּ ׂ  

����  
  כלל

ים   ָזג-  ְוַעדֵמַחְרַצּנִ

����  
  פרט

אי = פרט וכלל ופרט 

אתה דן אלא כעין 

  .רטהפ

מה הפרט פרי 

כ כל "ופסולת פרי כמו

  .פרי ופסולת פרי

  

אולי נימא שהוא מרבה כל דבר , לפי דברינו עד כה יוצא שהוא מרבה כל פרי ופסולת פרי=  'קושית הגמ

  .אבל פסולת פרי לא, הדומה רק במה שהוא פרי ממש

מכיוון שהכל כבר מפורש , דשכ אין אנו מרבים שום דבר ח"א, אם אנו אומרים שרק פרי מש = 'תירוץ הגמ

  .ולומר שהכוונה פרי ופסולת פרי, כ שאנו מוכרחים קצת להרחיב את הדוגמא"אלא ע, בתורה
�������  
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 'שמות פרק כב פסוק ט
ִׁיֵתן ִאיש ֶאל-ּ ִכיט ֵהָמה ִלְשמר וֵמת אֹו- ֶׂשה ְוָכל-ׁשֹור אֹו-ֵּרֵעהו ֲחמֹור אֹו-ּ ּּבְ ר אֹו-ׁ ה ֵאין - ִׁנְשּבַ     :רֶאהִׁנְשּבָ

  

ׁשֹור -ֲחמֹור אֹו
 ֶׂשה-אֹו

����  
  פרט

  ְוָכל
����  
  כלל

ֵהָמה ִלְשמר   ּׁבְ
����  
  פרט

אי אתה דן = פרט וכלל ופרט 

  .אלא כעין הפרט

גופו דבר המטלטל ומה הפרט 

שאינם (אבל קרקעות , ממון

שאין גופם (ושטרות ) מטלטלים

  !לא) ממון

  
        



 èøôå ììëå èøô èøôå ììëå èøô èøôå ììëå èøô èøôå ììëå èøôäìåòáäìåòáäìåòáäìåòá        
 'פסוק י' ויקרא פרק א

נֹו ִמן-ִמן- ְוִאםי ַׂהְכָשִבים אֹו ִמן-ַּהצאן ָקְרּבָ ָּהִעִזים ְלעָלה ָזָכר ָתִמים ַיְקִריֶבנו-ּ ּּ ּ  :  
  

   ִמן- ְוִאם
����  
  פרט

   ַּהצאן
����  
  כלל

  אןדמשמע כל הצ

ַׂהְכָשִבים אֹו - ִמן ּ
  ָּהִעִזים - ִמן

����  
  פרט

אי אתה דן = פרט וכלל ופרט 

  .אלא כעין הפרט

  .בהמות תמימותמה הפרט 

  
�������  

        
äãåäé áø úéùå÷äãåäé áø úéùå÷äãåäé áø úéùå÷äãåäé áø úéùå÷        

 'פסוק ב' ויקרא פרק א

ר ֶאל ר ֶאלַדּבֵ ר ֶאלַדּבֵ ר ֶאלַדּבֵ ֵני ִיְשָרֵאל ְוָאַמְרָת ֲאֵלֶהם ָאָדם ִכי----ַּּּּדּבֵ ֵני ִיְשָרֵאל ְוָאַמְרָת ֲאֵלֶהם ָאָדם ִכיּבְ ֵני ִיְשָרֵאל ְוָאַמְרָת ֲאֵלֶהם ָאָדם ִכיּבְ ֵני ִיְשָרֵאל ְוָאַמְרָת ֲאֵלֶהם ָאָדם ִכיּבְ ּּּבְ ּּ ּּ ּּ ׂׂ ן ַל- - - - ׂׂ ן ַלַיְקִריב ִמֶכם ָקְרּבָ ן ַלַיְקִריב ִמֶכם ָקְרּבָ ן ַלַיְקִריב ִמֶכם ָקְרּבָ ַּּיְקִריב ִמֶכם ָקְרּבָ ָקר וִמן- - - -  ִמן ִמן ִמן ִמןֵהָמהֵהָמהֵהָמהֵהָמהַהּבְַהּבְַהּבְַהּבְ    - - - -  ִמן ִמן ִמן ִמן''''ההההּּ ָקר וִמןַהּבָ ָקר וִמןַהּבָ ָקר וִמןַהּבָ ַּּהּבָ ַּּהצאןַהצאןַהצאןַהצאן- - - - ּּ ּּ 
ַּתְקִריבו ֶאת ְנֶכם- ּ   :ָקְרּבַ

   ִמן
����  
  פרט

ֵהָמה    ַהּבְ
����  
  כלל

  

ָקר- ִמן -ּוִמן ַהּבָ
  ַּהצאן

 ����  
  פרט

אי אתה דן = פרט וכלל ופרט 

  .אלא כעין הפרט

אף הכלל , בהמהמה הפרט 

  .בהמה וחיה לא

וזה אינו שהרי הוא , א לומר שרק בהמה ולא חיהמכיוון שלפי זה ב, א לדון כאן בפרט וכלל"א=  'דחיית הגמ

  .כ שכאן בהמה אינו כולל חיה"וע. מפרט להדיה בקר וצאן ואינו מונה חיות
  

�������  
  

 èøôå ììëå èøô èøôå ììëå èøô èøôå ììëå èøô èøôå ììëå èøôéðù øùòîáéðù øùòîáéðù øùòîáéðù øùòîá        
 ו"ד פסוק כ"דברים פרק י

כל ֲאֶשר כל ֲאֶשרְוָנַתָתה ַהֶכֶסף ּבְ כל ֲאֶשרְוָנַתָתה ַהֶכֶסף ּבְ כל ֲאֶשרְוָנַתָתה ַהֶכֶסף ּבְ ְׁׁוָנַתָתה ַהֶכֶסף ּבְ ׁׁ ּּ ּּ ּּ ְָָתַאֶוה ַנפְשך ְתַאֶוה ַנפְשך ְתַאֶוה ַנפְשך ְתַאֶוה ַנפְשך ----ּּ ָָ ׁׁ ׁׁ ְְ ְְ ּּ ּּ ּּ ָקרּּ ּבָ ָקרּבַ ּבָ ָקרּבַ ּבָ ָקרּבַ ּבָ ׁ וַבצאן וַבַיִין וַבּשֵ וַבצאן וַבַיִין וַבּשֵ וַבצאן וַבַיִין וַבּשֵ וַבצאן וַבַיִין וַבּשֵּבַ ּׁ ּׁ ּׁ ּּ ּ ּּ ּ ּּ ּ ּּ ּ ּּּ ם ּּ ם ָכר וְבכל ֲאֶשר ִתְשָאְלך ַנפֶשך ְוָאַכְלָת ּשָ ם ָכר וְבכל ֲאֶשר ִתְשָאְלך ַנפֶשך ְוָאַכְלָת ּשָ ם ָכר וְבכל ֲאֶשר ִתְשָאְלך ַנפֶשך ְוָאַכְלָת ּשָ ָׁכר וְבכל ֲאֶשר ִתְשָאְלך ַנפֶשך ְוָאַכְלָת ּשָ ׁ ׁ ׁׁ ׁ ׁ ׁׁ ׁ ׁ ׁׁ ׁ ׁ ּׁ ּּ ּּ ּּ ָּ ָָ ָָ ָָ ְְָ ְְ ּּ ּּ
ְְִלפֵני ִלפֵני ִלפֵני ִלפֵני  ָָיך יך יך יך קֶקֶקֶֶק ֱאלֹ ֱאלֹ ֱאלֹ ֱאלֹ''''ההההְְ ְּּוָשַמְחָתְוָשַמְחָתְוָשַמְחָתְוָשַמְחָתָָ ּּ ׂׂ ָָ ַאָתה וֵביֶתך ַאָתה וֵביֶתך ַאָתה וֵביֶתך ַאָתה וֵביֶתךׂׂ ָָ ּּ ּּ ּּ ּּ : : : :        
  

כל ֲאֶשר ְּתַאֶוה - ּׁבְ ּ
ַָנפְשך  ׁ ְ  
����  
  פרט

ָקר ּבָ ּ וַבצאן ּבַ ּ
ָכר  ׁוַבַיִין וַבּשֵ ּ ּּ  

����  
  כלל

  דמשמע כל הצאן

ׁוְבכל ֲאֶשר  ּ
ִָתְשָאְלך ַנפֶשך  ָׁ ְׁ ּ  

����  
  פרט

אי אתה דן = פרט וכלל ופרט 

  .אלא כעין הפרט

פרי מפרי וגידולי מה הפרט 

  .קרקע

  
 


