הכלל

הדין

פרטי הדין

הסבר

פרט וכלל

מרבה הכל

מבטל הפרט לגמרי
כאילו לא היה

שהרי אין לומר שהוא
פירושו של כלל אחרי
שקדמו...א"כ מאי אהני
פרטא אלא דלא נילף
מג"ש או מק"ו למעט

כלל ופרט

אין בכלל אלא מה
שבפרט

ואפילו הדומה לו לא
תלמוד ממנו

הפרט הוא פירושו של
כלל...דפרט  -לשון
פירוש...וסותר ומבטל
הכלל לגמרי כאילו לא
היה...וא"ת א"כ כללא מאי
אהני ותי' דלא נילף מג"ש
או במה מצינו טפי מן
הפרטא

כלל ופרט וכלל

כעין הפרט דיינינן

תרתין כללי ופרטא  -אי
איכא פרטא דדמי ליה
אפילו בחד צד מרבינן

פרט וכלל ופרט

כעין הפרט דיינינן

מיעט וריבה

רבי כל מילי

תרי פרטי וכללא  -אי
איכא פרטא דדמי משני
צדדין מרבינן ,בחד צד
לא מרבינן
כשהמיעוט קודם הוא
ממעט קצת ...ואהני
מיעוטא למעוטי דבר
אחד

כי אתא כללא בתרא
אהני לרבויי כעין
הפרט...והדין נותן בב'
כללות מרבינן יותר
מכלל אחד
אי לאו פרטא בתרא הוי
פרט וכלל ואיתרבי כל
מילי

ריבה ומיעט

רבי כל דדמי למיעוט

שלא בא המיעוט למעט
אלא מאי דלא דמי
ליה...דריבה ומיעט הוי
כמו כלל ופרט וכלל
לרבות כעין המיעוט

דאין מיעוט פירושו של
ריבוי לבטל ריבה לגמרי
כאילו לא היה אלא ריבה
קצת ומיעט קצת...ובלי
כללא בתרא שומעין מן
המיעוט כל הדומין
למיעוט - ,שלא בא
המיעוט למעט אלא מאי
דלא דמי ליה

ריבה ומיעט וריבה

ריבה כל מילי

ואהני מיעוטא למעוטי
דבר אחד

ומיהו קשה דריבה
ומיעט וריבה ריבה קמא
למאי אהני הא במיעט
וריבה לחוד דמרבינן כל
מילי וממעטין דבר
אחד...דאין ה"נ וריבה
קמא אורחיה דקרא הוא

מיעט וריבה ומיעט

פר"ת אינה מדה בתורה

אפילו למאן דדריש
ריבויי ומיעוטי דרשינן
ליה בפרט וכלל ופרט

אי הוי דרשי מיעט וריבה
ומיעט ע"כ ]כמו[ ריבה
ומיעט וריבה דרשי דומיא
דפרט וכלל ופרט דדיינינן
בכלל ופרט וכלל...והשתא
הוה קשה דמיעט וריבה
ומיעט מיעט בתרא למאי
אהני הא במיעט וריבה
לחוד בריבה ומיעט וריבה
דרשינן ליה

מקורות :נזיר ל"ה ותוס' שם וסנה' מ"ו ורש"י שם וקיד' כ"א ורש"י שם

יש לי לדרוש המיעוט
כמיעוט )ולא כמו פרט
וכלל( לומר גם שהוא
לפני הריבוי כמו אם היה
אחרי הריבוי...דאין לו
כח לריבוי של אחרון
לרבות כולי האי

