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Intent 

 

For the 8th year running, this series is 
being published לעילוי נשמת  Rabbi Peretz 
a”h Hecht, who spent 10 years getting 
Yeshiva bochurim to stop and think about 
the Gemara they were learning and look at 
the Gemara with new eyes.  

He often said “You are so busy learning, 
that you are not thinking anymore.” 

Iyun is the ability to look beyond the 
printed words on the page. 

These sheets are meant to serve as 
“signposts” that will help you along with 
Iyun AFTER LEARNING THE MATERIAL 
INSIDE. 

This is not a collection of “Shiurim-on-
the Go,” or a replacement for a Shiur. The 
purpose here is to provide pointers and 
stimulate discussion, sometimes by open-
ended questions.  

 

 לע"נ

הרה"ת הרה"ח ר' פרץ ע"ה העכט   
 ת. נ. צ. ב. ה.

This series will come out  בעזהי"ת weekly, and will be 
relevant to the Sugyos being studied in the Beis 
Medrash at the time.  

 

 

  ג,אסוף 
  

  תני רבי חייא
   והעדים מעידים

Let’s be clear about the exact nature of this case. 
How did you learn it: 

Are the witnesses saying that, “We saw him borrow 50 
and not 100, but we don’t know if he ever repaid it.” 

Or are they saying, “…….we know he did not repay it.” 

This is actually a מחלוקת ראשונים. The Rashba points out 
that it MUST be the first scenario only, that the witnesses 
do not know either way if it was repaid. Otherwise, 
there is no שבועה. What is the logic?  

The Rashba explains that the link between loans and 
 [– leans on property to repay the loan –] שיעבוד קרקעות
would break down.  

הרשב"א כתב וז"ל: על כרחך כשאין העדים מעידים שיש עדיין בידו היא 
 שנויה דאי הכי הוה ליה שעבוד קרקעות

אלא הכא באומר אין לך בידי כלום שלא הלויתני כלום והעדים מעידים  
 שהלוהו חמשים וכל האומר לא לויתי כאומר לא פרעתי דמי

Open your Kovetz and learn the RAN DH אמר and you 
will find that he argues with this Rashba and extends 
our case to all situations. 

אותני תונ  
This changes our understanding. We just flipped the 

Mishna to a case of תקצמודה במ . But how would that 
work? Each of the two holding half the tallis are 
now מוציא מחבירו only of the other half. So, there 
are no “witnesses”! Our אנן סהדי are in play for 

the other half of the tallis, not the half they are holding! 

Our “testimony” is on what they are holding; while 
the claim is against the OTHER half!? How does this 
work? See this from the Shittah 

, נו הרב נר"ו כתב וז"ל: ותנא תונא. ואם תאמר כיון שזה תופסומור
  .כדפירש לקמן ?שבועה זו למה

ולפיכך  בכולהיש לומר דחשבינן לכל חד מינייהו כאלו הוא תופס  
 .. עד כאן...צריך שבועה 

 

,אגגליון א' | דף   
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  Last י”רש

This one-line Rashi sets off a great discussion 
between practically all the Rishonim. Rashi makes it 
sound as though אמרה תורה refers to returning a lost 
object, when, in fact, chachomim are the ones who 
instituted this non-Shevuoh in order that people will not 
stop returning lost objects. 

You might hear in Shiur that this Sugya is linked to 
 Over there, Rishonim explain that we are not .גיטין דף נא
discussing the “classic” case of finding a lost object and 
returning it. Instead, they explain, we are discussing a 
case when the owner claims the finder for sure stole 
some of the items – for example, a case where a group 
of wallets were tied together and only one was returned. 
This discussion is too broad for the space we have here, 
so let’s return to how the Shittah explains this here. 

 

משיב אבידה לפטרו  מפני מה אמרה תורה וכו'. פירוש ולא חשבתו
על שלא כפר בכולו כך פירש רש"י ומהא משמע דמשיב אבידה 

 מדאורייתא פטור ולא מדרבנן בלחוד מפני תקון העולם

וזו קשה בדברי רש"י ז"ל שכתב בכמה מקומות שחכמים פטרו  
מפני תקון  משיב אבידה מן השבועה דתנן המוציא מציאה לא ישבע

 העולם 

וכן כתב בסמוך בההיא דרבי עקיבא אומר אינו אלא כמשיב אבידה 
השבועה כדתנן המוציא ופטור שחכמים פטרו משיב אבידה מן 

 מציאה וכו' 

 !הא מדאורייתא חיובי מיחייב ?אם כן מאי קא מיבעיא ליה לרבה
אלא על כרחך משיב אבידה  !ואינו פטור אלא מתקנת חכמים

פטור וכי תנן המוציא מציאה וכו' דאלמא דדוקא מפני  מדאורייתא
 כשהלה תובעו. --תקון העולם הוא דפטור חייב 

ובגיטין יתבאר בסייעתא דשמיא שאין כאן מקום להאריך הרמב"ן  
 והר"ן.

דתרי מוצא מציאה ומורנו הרב נר"ו כתב לדעת רש"י יש לתרץ  
והיכא דאיכא  היכא דליכא דטעין ליה פטור משבועה מן התורהאיכא 

 דטעין ליה חייב מן התורה ופטרוהו רבנן מפני תקון העולם

ואף על גב דתירוץ זה נכון מצד עצמו הכא ליכא לתרוצי הכי דהא  
בדטעין ליה עסקינן ואמר רבה מפני מה אמרה תורה וכו' ולפטריה 
משום משיב אבידה והלא משיב אבידה כזה דאיכא דטעין ליה חייב 

 וצריך עיון.שבועה מן התורה. 

  

  חזקה אין אדם מעיז פניו 

Did you notice something strange? Isn’t there 
another chazoko that is the reverse: that a person does 
not claim money if he is not owed money,  אין אדם תובע
 ?אלא אם כן יש לו

Tosfos Harosh addresses it. 

 
 

 

Let’s Learn Iyun 

 ג,ב

Second Rashi on the page, DH וליכא 

What is the purpose of the קל וחומר here? Why do we need 
it? What would we have thought without it. 

Rashi and Tosfos 

Rashi explains in DH דליכא that had there been no Kal 
va'Chomer, one would have thought that only Hoda'as 
Piv requires the borrower to swear, but not testimony of 
witnesses. The reason for this is that maybe, Beis Din 
should not force the borrower to swear, since once it is 
known that he is suspected of stealing someone else's 
money, he is also suspected of swearing falsely and his 
Shevu'ah will not help. 

 learns from a Kal va'Chomer not to follow this ר' חייא
logic, but rather that the borrower must swear when 
witnesses testify that he owes half. 

 Many Rishonim disagree with Rashi's explanation. 
 explains that even when a person is תוס' ד"ה בכולי
suspected of stealing, he is not suspected of swearing 
falsely.  

Rishonim 

The RAMBAN, RASHBA, and RITVA also disagree 
with Rashi. They write that a thief is not suspected of 
swearing falsely. But, without a Kal va'Chomer, Beis Din 
would believe the borrower when he says that he does 
not owe the other 50$ because of a חזקה a person will 
never deny owing money to the person who lent him 
money. ר' חייא learns from a Kal va'Chomer that if  הודאת
 עדים can require the borrower to swear, then certainly פיו
can require the borrower to swear. 

Chemdas Shlomo 
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The חמדת שלמה asks -- this answer does not address 
the question. How can a Kal va'Chomer from הודאת פיו 
teach that the borrower must swear? In the case of  הודאת

 there is no Chazakah that the person will not ,פיו
be Chutzpadik. It could be he is denying the debt 
simply because he wants to gain more time to 

pay it back. In contrast, when עדים obligate a borrower to 
pay half, there is no basis to assume that the borrower is 
just stalling for time (since he did not admit that he owes 
half). 

From the words of the רמב"ן and ראשונים it seems that 
they answer this question as follows. In truth, even when 
a person is "מודה במקצת," he should be believed. The only 
reason he is not believed is that since there is strong 
evidence (i.e. the Hoda'as Piv) which supports part of 
the claim of the lender. So the Beis Din looks for a way 
to get around the Chazakah. They do this by reasoning 
that since the borrower admitted to owing part, perhaps 
he merely is stall for time. 

Aha. So the קל וחומר prevents Beis Din from bypassing 
the Chazakah by saying, ‘the borrower is stalling.’  

Instead, Beis Din bypasses the Chazakah by saying 
that since the witnesses proved him to be a liar with 
regard to the first 1/2 of the money, he probably is lying 
with regard to the second 1/2 as well. Therefore, Beis 
Din makes him swear. 

Ritvah 

The RITVA explains how Rashi may understand the 
Kal va'Chomer. The קל וחומר teaches that although a 
person who lied in Beis Din is normally suspected that 
he might swear falsely, when a person denies a loan and 
the lender brings testimony that he owes it (or part of 
it), he is not suspected that he might swear falsely. The 
reason for this is that no one of sound mind would deny 
a loan when he knows that the lender has witnesses who 
will contradict his claim and force him to pay. Beis Din 
therefore must assume that the borrower is simply 
stalling for time. 

Rashi's case of an assumed liar applies only to a 
person who attempted to steal when there were no 
witnesses who could contradict. 

הריטב"א ז"ל כתב וז"ל: אבל העדאת עדים דליכא למימר הכי. 
פירש רש"י ז"ל שהרי כופר בודאי במקצת זה שהעידו העדים וליכא 
למימר דעבד להשמטה שהרי כפר בכל אם כן הוה אמינא דנימא מיגו 
דחשיד וכו' קמשמע לן ק"ו. וקצת קשה לפירושו דאם כן אתא ק"ו 

  ו'. לומר דלא אמרינן מיגו דחשיד וכ

ויש לומר לפי פירושו ז"ל דהכי קאמר קמשמע לן ק"ו דבהאי 
דוכתא לא נימא דחשיד אממונא דדילמא איהו נמי משום השמטה 

אלא  ?והיאך היה כופרדהא ידע ודאי דאיכא עדים דמכחשי ליה אמר 
   !וראוי דנרמי עליה שבועה !ודאי להשמטה עבד

יד ולפיכך אבל כופר בכל דעלמא דליכא עדים לאו להשמטה עב
פטור משבועה דכל דליכא השמטה חזקה אין אדם וכו'. כן נראה לי 

 .לפי שיטתו של רש"י

T. R. Peretz 

 answers that the Gemara means to say תוספות רבינו פרץ 
as follows. Without a קל וחומר, Beis Din would not make a 
person swear because of testimony of witnesses; Beis 
Din would make a person swear only when there is 
strong reason to assume that the threat of a שבועה will 
make him be so afraid to take Hashem’s name in vain, 
that he will admit to the truth.  

Examples of this are "מודה במקצת" (where the person 
likely will admit he is stalling for money) and a case of 
an   עד אחד (where the person likely will admit since the 
witness contradicts his statement).  

However, when two witnesses do not contradict him 
with regard to the other half of the money, there is no 
reason to assume that he will admit to the truth. The  קל
 teaches that, nevertheless, Beis Din must make the וחומר
borrower swear because of the testimony of witnesses -- 
because they provide a stronger proof than הודאת פיו. 

Now imagine you had to give a “Beginner Course” 
Shiur on this Sugya and you only had time for one 
explanation. Which one would you choose and why does 
that one makes the most sense to you? 

To conclude with the conclusion of the שיטה on this 
Rashi: 

פירושים אלו אלא והרבה פירושים נאמרו בזה אבל אין כוונתו ב
ליישב שיטת רש"י ז"ל בכל מה שאפשר ובחידושין ארוכין שלי 

  .הארכתי בכל דבר ודבר. עד כאן

 

 
 תוס' ד"ה מה לפיו

I 
 picks up on a technicality: how, in PSHAT שיטה מקובצת
can Tosfos suggest that a person can make himself be 
obligated to bring a Korban contrary to the witnesses – 
wouldn’t this constitute bringing חולין on the Mizbeach? 
והקשו בתוספות חיצוניים והרב פרץ ז"ל וזה לשונם: ואם 
תאמר כשהעדים מכחישין אותו היאך יסמכו הכהנים על פיו 
להקריב קרבן הא הוי חולין בעזרה. ויש לומר כיון דאדם נאמן 

ממאה עדים אם באו הכהנים להקריבו אין מוחין על עצמו יותר 
ו אין הכהנים מוחין בידו. בידם. נוסחא אחרינא אם בא להקריב

 עד כאן
II 

In general, how can Rabi Meir obligate a person to 
bring a Chatos? Can you force someone to do teshuva? 
The person says he did nothing wrong? What do you 
think the answer would be? 
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Rashi Halfway Down Dh והוא אומר לא אכלתי 

Careful. Take it slow. There is a מיגו implication in 
this Rashi that is going to clash with the established rule 
of אין מיגו במקום עדים. You will probably hear about this 
in Shiur, so be ready by looking in the Rishonim first.  

 

 

 

 תוס' ד"ה מה אם

 אין אדם משים עצמו רשע

Are there alternative answers to the one given by 
Tosfos? Meiri – 

לא נאמר כן אלא לענין מיתה בידי  ?והלא אין אדם משים עצמו רשע
 אדם

Mahari Katz 

ומהר"י כ"ץ כתב וז"ל: ומה אם ירצה לומר מזיד הייתי. נראה דמשכחת 
רשע כגון שלאחר שנתחב החלב בפיו עד שאין יכול  לה שלא יעשה עצמו

להחזירו ידע שהוא חלב דחיוב אכילה לא הוי עד דאכל כדמוכח באלו 
נערות ובמאי דשגג מתחילה לא מחייב קרבן כדאמרינן דכל חייבי חטאות 

  אינן חייבין עד שיהא תחילתו וסופו שגגה. 

כשמשים עצמו ועוד נראה לי דלענין לפטור עצמו מקרבן נאמן אפילו 
רשע כשם שנאמן לחייב עצמו קרבן במקום שמשים עצמו רשע כגון 
באשם גזילות ולתירוצי קמא קצת קשה מלשון מזיד הייתי דמשמע 

  .שהזיד לעבור. עד כאן

In general, how did you understand the concept of 
 It seems to be a simple idea of “A ?אין אדם משים עצמו רשע
person is too close to himself to say testimony to 
incriminate himself.”  

The problem with that sentence is the word 
‘testimony.’ Once you start getting into עדות, this opens 
up a discussion about cases where the persons’ 
testimony is irrelevant. What happens there? Does that 
mean that this rule will not apply.  אחרונים discuss this at  
length; ask your R”Y for pointers. 

 

  גמרא

 אלא מה לפיו שכן מחייבו אשם

???. How did that work? You cannot obligate him to 
bring an Oshom if he says he did nothing wrong. As the 
Ramban writes, “even if Eliyahu haNovi comes, it will 
not obligate him.” Learn this piece -- 

ם בשאינו מכחישן מחייבין אותו קרבן ואף קשיא לן והרי רבנן נמי שני עדי
והתודה כתיב וההודאה היא "דבאשם  אין מחייבין אותו אשםעל פי כן 
  ?והאיך נחייבו בלא הודאה ,המחייבתו

קשיא לן והרי רבנן נמי שני עדים בשאינו מכחישן מחייבין אותו קרבן ואף 
היא  והתודה כתיב וההודאה"דבאשם  אין מחייבין אותו אשםעל פי כן 
  ?והאיך נחייבו בלא הודאה ,המחייבתו

והא לא דמי כלל לאכילת חלב וכיוצא בה ואפילו יבא אליהו ויאמר  
דמשעת אכילה נתחייב ועדים גילוי מילתא הוא דקא עבדי אבל אשם אין 

 חיובו כלל אלא משעת הודאה שלו וכדאיתא בבבא קמא ובשבועות.

ותר מהודאה בכל מקום. ויש לומר לרבי מאיר ק"ו שלו עושה עדים י 
 .הרמב"ן

  גמרא
 אלא מה לפיו שכן מחייבו חומש

How did you understand this in simple Pshat; why 
would Rabi Meir agree to say that he must pay the 1/5 
fine? Rishonim discuss this; here is one explanation 
from the Shittah 

כיון דאין חומש מעכב הכפרה לא פליג ויש לומר דסלקא דעתיה 
  רבי מאיר

ומשני כי היכי דמחייבי קרבן מק"ו מחייבי ליה חומש מק"ו וכן  
הק"ו דאי מחייבי ליה קרבן החמור דאיכא למימר חולין לעזרה לא 

  .יחייבו אותו ממון הקל וזה ברור. מורנו הרב נר"ו

********* 

THE DIFFERENCES BETWEEN SELF INCRIMINATION 
AND TESTIMONY OF WITNESSES 

 
  חייב

 שבועה

 לחייבו 

 ממון

חייב 
קנס, 
 מיתה

חייב 
קרבן, 
 חומש

הוכחש 
 והוזם

חייב  חייב פטור חייב חייב פיו
]1 

לר'  עדים  
  :חייא
 ]2[חייב 

 :לרבנן חייב חייב
 פטור
 :לר"מ
 חייב

 פטור

 

[4] if he admits that he is guilty, then obviously, we 
don’t care if he is contradicted. He is still חייב 

[2]  this is exactly the topic of our sugya, but, keep in 
mind, that this is only the opinion of Rav Chiya. We will 
learn later that there are those who argue with him 
about this חיוב שבועה 

 
 


