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Upcoming Yartzeit 

Dedicated by the Hecht Family  
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  שטר מסייעו – גמרא
You learned on the previous Amud תוד"ה ושמע מינה 

that if "Heilach" is פטור משבועה because it equals "כופר," 
then the borrower must be very חוצפה'דיק in order to 
claim that he owes only two, as in every case of " כופר
 For this reason, when the borrower admits that he ".הכל
owes three, he does not have a "מיגו" that would go like 
this: “Believe me that I only owe 50$ because I could 
have gone lower and said I only owe you 40$.” 

Going forward, keep in mind that תוס' רבינו פרץ and 
other Rishonim do not accept the logic of Tosfos. Why 
should it take more חוצפה to pay the amount that he 
admits he owes, than to owe the amount that he admits 

that he owes ? If you want to compare "Heilach" to 
something else – consider it a "Meshiv Aveidah." 

Tosfos Rabeinu Peretz therefore explains that when 
the lender brings a Shtar that the borrower owes part of 
the loan, it requires brazenness for the borrower to 
admit only to what was proven. Admitting that he owes 
only two -- after the lender brought a Shtar to that effect 
-- requires brazenness, just as "כופר הכל" requires. That 
is why Rebbi Shimon ben Elazar does not exempt the 
borrower from a Shevu'ah when he admits that he owes 
three, for he is not considered "Meshiv Aveidah." 
Interestingly, Tosfos on this Ammdu, 4b, תוד"ה לעולם will 
also give this explanation according to the מסקנא.  

  .develops the same idea. See here פני יהושע

והשטר מסייעו עכ"ל. לכאורה מ"ש  …בפירש"י בד"ה אינו אלא כמשיב אבידה 
 הקשי' לי 'משיב אבידה'רש"י והשטר מסייעו שפת יתר הוא והיה נ"ל ליישב דלישנא ד

דאע"ג דאמרינן לעיל  ?דעלמא ודה מקצתדהוי משיב אבידה טפי מכל מ אי שנאדמ 
אמאי לא אמרינן בתבעו במאה והוד' ,מ"מ  ,דהייני משום שאין אדם מעיז לכפור לגמרי
  ]30[או בל' ] 40[ לו בנ' דלהוי כמשיב אבידה מדלא הוד' במ' 

שום דמאי דקרי לי' משיב אבידה היינו מ רשהוצרך רש"י לפ אלא, על כרחך,
 :שהשטר מסייעו

Why does R. Akiva argue? It must be that R. Akiva maintains that 
it does not require brazenness on the part of the borrower to admit 
that he owes only two. Rashi explains that this is because the Shtar 

supports his claim, making it appear as though he is telling the truth. 

 

ן "הרמבכתבו בחידושי  .ושאני הכא דקמסייע ליה שטרא', גמ
 ממש ולהכי פוטרו משבועה  כעדותדהוי  , )החדשים(א "והריטב

דהוי סיוע בעלמא ולא סהדותא מעליא  כתב המאור הבעלאבל 
 .ומכח זה למד דעד המסייע נמי פוטר משבועה ,

 

 

  והתוספות אין נשבעין על כפירת קרקעותגמרא 
I. Think over the answer of Tosfos you just learned. He 

narrowed the case of Mode b’Miktzas to a very 
limited amount of cases, for example when the 
borrower does not own any land. Do you see a 
problem with this approach? Rishonim here look for 
alternative ways to keep the מודה במקצת cases as 
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broad as possible. You may hear in Shiur that the ROSH and the 

RAMBAN point out that since there are NO EIDIM it is not an 
issue with כפירת שיעבוד קרקעות, because self-
admission will not implicate buyers of the land. See 
here. This is discussed by Rishonim in מסבת שבועות.  

II. There is also the problem of מטלטלין. If someone does 
not own land, the lender can go after other assets. If so, 
why, in our case, are we considering this only to be a case 
of מטלטלין. There are many answers in Achronim. One 
possible answer is that going after land is PLAN A, and 
going after other assets is PLAN B, only when he has no 
land. Since this PLAN B is a consequence of a 
consequence, it is not enough to change the status of the 
case from קרקע to מטלטלין.  

 
 

מיירי   שמונחים לפנינו בבית דין-- רש"י ד"ה דומיא  

????. What just happened. Don’t you remember one Daf 
ago, where Rashi CLEARLY said that הילך applies in a case 
when the item is NOT in front of us. Why, here, does Rashi say 
that the Keilim are מייר שמונחים לפנינו בבית דין? See this Ritva 

פירש רש״י שהכלים שהודה בהן מונחין  .דומיא דכלים וקרקעות
דכלים דהדרי לפנינו ואמר לו הילך. ולא היה צריך רבינו לכך דכיון 

והשתא קסלקא דעתין  !בעין הא אמר מרן דלא בעי הנחה בבית דין
 ,דאי לא ,דלהכי תני רישא למידק דסיפא דומיא דכלים וקרקעות הוא

דהא תנן שאין נשבעין על הקרקעות והינו  ,למה לי למתנייא לרישא
דמאריך תלמודא השתא למנקט טעמא דכלים וקרקעות וכו׳ והיינו 

  מאי דקמשמע לן תנא ברישא דקתני כלים וקרקעות. נמי דמתרצינן

 
 

  תוד"ה הא--דומיא דכליםגמרא, 
וכתבו .הא כלים וכלים דומיא דכלים וקרקעות חייב  ,'גמ

ה הא, דהוה מצי לשנויי דמיירי בחפר בה בורות "ד התוספות
כתב, דהשתא סלקא דעתין  ש"הרא' ובתוס.שיחין ומערות 

דהא מתניתין לגופה לא איצטריך, דכבר קתני התם בסיפא 
דאין נשבעים על קרקעות, ועל כרחך לא קתני לה אלא לדיוקא 

 .וכלים כהאי גונא חייב  ,דכלים

 , האם נשבעטענו כלים וקרקעות וכפרו
 

וכפר בשני 
 לגמרי

והודה במקצת 
 השני

(כפר  הודה בכלים
 בקרקעות) פטור

(הודה במקצת 
 קרקעות) פטור

הודה 
 בקרקעות

(כפר בכלים) 
 פטור

(הודה במקצת 
 ]*[כלים) חייב 

 

*The Gemoro says that in a case of Heilach with TWO 
 – and the borrower only admits to one of the two כלים
this is the argument between R Sheishes and R Chiya.  

 ה,א
שיטות 3---גמרא, כגון שחפר בו בורות שיחין ומערות  

We are learning Iyun so take a moment to figure out what 
exactly does the תובע want in court? The Rishonim are 
divided into three on this: Start by turning to the נימוקי יוסף 
and you will find that he brings the argument between the 
Rambam and the Raavad about the type of courtcase. The 
Rambam wants to equate this to קרקע, so he learns that they 
are arguing about payment for digging one or two pits. The 
Raavad wants to make sure this stays a case of מטלטלין, so he 
learns that they are in court about payment to FILL up holes 
that were dug already. 

Follow up by learning the RITVAH and the חידושי הר"ן in 
your Kovetz and you will see that other Rishonim do not see 
it the way it is explained by the נימוקי יוסף. 

You might hear in Shiur that there is also a third way, the 
“compromise” of the Rashba, who learns the case is about the 
sale of lands in which pits were dug [lowering the value], and 
the seller wants to be reimbursed for the real estate loss 
caused by the land being damaged by these pits. They are 
arguing about how many pits the purchaser dug.  

The Shittah brings an opinion that 
discusses earth removed from the pit, but he 
dismisses it: 

איצטריך קרא להיכא דחפר בה בורות שיחין 
ומערות. איכא מאן דמפרש הא דאמרינן כי איצטריך 
קרא למעוטי היכא דחפר בה בורות שיחין ומערות משום 
דלאו ממונא קטעין ליה. אלא תקוני בעלמא דמשמע דכי 

כגון דאייתי עפרא וקא מליינהו. מתקן להר להנהו בורות 
אי נמי ההוא עפרא גופיה דנפק מינייהו קצ מהדר ליה 

היינו טעמא דמילתא אלא משום דכי  ווהא מילתא משבשתא היא דלא
חפר בה בורות שיחין ומערות לאו הילך הוא (דאלמא) דהא לאו היינו 
 קרקע דקא טעין ליה ומשום הכי איצטריך קרא למעוטיה למימרא דכהאי
גוונא במטלטלין חייב שבועה דהוה ליה מודת במקצת קרקע ופטור. עד 

 .מתשובות ה"ר יהוסף הלוי אבן מיגשכאן. 

ז"ל כתב וז"ל: מה שכתוב בספר למאן דאמר הילך פטור  והראב"ד
קרקע אמאי איצטריך למעוטי ותריץ ליה כגון דחפר בה בורות דלאו הילך 

ב שבועה והא זוזי קא מודה ליה. הוא קשיא לי וכהאי גוונא אמאי לא מחיי
דהא כופר בכלים ומודה בדמי ההיוק וגם הוא תובעו כלים וקרקעות ודמי 

ואיכא היזקן בחפירותם והרי הוא מודה במקצת וכופר במקצת מטלטלין. 
למימר דלא תבע מיניה דמי היזק החפירות אלא שיחזור וימלא אותן והוא 

 .. עד כאןמודה לו שימלא

עא המאירי בבא מצי '. 
גדולי המפרשים שאלו בזו שחפר בה בורות וכו' מפני מה אינו נשבע שהרי 
דמים הוא חייב והרי זה כמו שטוען כלים ודמי היזק שהזיקו בקרקע והודה 

 שיחזור וימלא חפירותיובאחד מהם ופירשוה בשלא טען דמי ההיזק אלא 
והודה  למדנו מדבריהם שכל שהוא טוענו כלים ודמי היזק שהזיק בקרקעו

באחד מהם או שתבעו דמי היזק שהזיק בקרקעו בכדי מנה והודה במקצתו 
 :שנשבע ואין זה טענת קרקע

 

 

 


