שבועות לח
משנה  -היו חמשה תובעים אותו ,אמרו לו תן לנו פקדון שיש לנו בידך:
 .1שבועה שאין לכם בידי כלום אינו חייב אלא אחת.
 .2שבועה שאין לך בידי ולא לך ולא לך
ר"ש
ר"א
תנא קמא
עד שיאמר שבועה לכל אחד
עד שיאמר שבועה באחרונה
חייב על כל אחת ואחת
ואחד
ברייתא

ר"מ
כלל  -אינו חייב אלא אחת
פרט  -חייב על כל אחת ואחת

ר' יהודה
שבועה לא לך ולא לך ולא לך  -חייב על כל אחת ואחת

אמר רב יהודה אמר שמואל:
ר' מאיר

ר' יהודה

שבועה שאין בידי לא לך ולא לך

כלל

פרט

שבועה שאין בידי לא לך לא לך

פרט

כלל

ר' מאיר

ר' יהודה

ר' יוחנן אמר:
פרט

שבועה שאין בידי לא לך ולא לך
שבועה שאין בידי לא לך לא לך

פרט

שבועה שאין לכם בידי

כלל

במאי קמיפלגי?
שמואל דייק מברייתא
מדקאמר רבי יהודה :ולא לך פרטא הוי ,מכלל
דשמעיה לר' מאיר דאמר :כללא הוי ,ואמר ליה
ר' יהודה :פרטא הוי

כלל

ר' יוחנן דייק ממתניתין
מדקאמר ר' מאיר :שבועה שאין לכם בידי כללא
הוי ,מכלל דולא לך פרטא הוי ,דאי סלקא דעתך
ולא לך כללא הוה ,אדמשמע לן שבועה שאין
לכם בידי ,נשמעינן שבועה לא לך ולא לך ולא
לך ,כל שכן שבועה שאין לכם בידי.

קושי על שמואל :תנן :לא לך ולא לך ולא לך!
תירוץ :תני :לא לך.
קושי  2על שמואל :ת"ש :תן לי פקדון ותשומת יד וגזל ואבידה!
תירוץ :תני :תשומת יד גזל אבידה.
קושי  3על שמואל :ת"ש :תן לי חטין ושעורין וכוסמין!
תירוץ :תני :שעורין כוסמין.
קושי על כל התירוצים :והאי תנא כל הכי שביש תני ואזיל?
תירוץ :אלא ,הא מני? רבי היא ,דאמר :לא שנא כזית כזית ,ולא שנא כזית וכזית  -פרטא הוי.
קושי  4על שמואל :תא שמע מדידיה ,ר' מאיר אומר :אפילו חטה ושעורה וכוסמת  -חייב על כל אחת

ואחת!

תירוץ :תני :חטה שעורה כוסמת.
קושי :מאי אפילו?
תירוץ :אמר רב אחא בריה דרב איקא :אפילו חטה בכלל חטין ,ושעורה בכלל שעורין,
וכוסמת בכלל כוסמין.

