
ר טזלפ1ה-«טר. פ  ס

ה א ד ו ה  על ה
 ובו ארבעה שערים.

 כן יקום!
 (חתימת המלכות).

 הודאה(אקראד).

 מודה (מקד).
 מי-שהודו־לזכותו

 (מקד לה).

 נשוא־ההודאה
 (מקד בה).

 כשדות המודה.

 הודאה לקטן
 שאינו מבחין.

 רצון המודה
 תנאי.

 כשרות
.  המודה-תנאי

 סתירה בעצם
 הדבר להודאה.

 ידיעת מי־
 שהודו־לזכותו.

 הודאה לאחד
 מבין שנים.

 מזער ראצמוןי.

 על תנאי ההודאה.
— כשאדם מודה בזכות שיש לחברו אצלו. ה א ד ו  1572. ה

דה.  אותו אדם קרוי מו

. תו כו ־לז דו  חברו - מי־שהו

. דאה א־ההו  והזכות עצמה - נשו

 1573. צריד שיהא המודה בר־דעת ובוגר.
 לפיכך קטן וקטנה, שוטה ושוטה, — אין הודאתם שלמה. ואין הודאת

 אפוטרופםיהם לחובתם שלמה.

 אבל קטן־מבחין בר־־רשות הרי הוא בדין בוגר באותם ענינים שהוא רשאי להם.

 1574. מי־שהודרלזכותו לא הצריכוהו שיהא מבחין. לפיכך מי שהודה
 'בנכסים לזכותו של קטךשאינו־מבחין, הודאתו שלמה, והריהו חייב במםירתם.

 1575. רצונו של המודה הוא תנאי בהודאה.
 לפיכד אין הודאה מתור כפיה ואונם שלמה.

 1576. תנאי שלא יהא המודה מן הפסולים.

 1577. תנאי שלא יהא בעליל בעצם הדבר משום סתירה להודאה.
 לפיכך, קטן שלא נראו בגופו סימני בגרות שהודה ואמר: ״בגרתי״ — לא

 .הודה כלום.

 1578. מי־שהודדלזכותו צריך שלא יהא בלתי ידוע באי ידיעה גמורה,
 אבל חסחין ידיעה קלה אין בה כדי מניעה לשלמות ההודאה.

 כיצד? מי שהראה על נכסים ידועים שברשותו והודה ואמר: ״נכסים אלה
 אבל אם אמר: ״נכסים אלה לאחד מאלה השנים״, או: ״לאחד מתושבי שכונה

ת מרוב, אין הודאתו שלמה. פ ס  לא ן

 אבל אם אמר: ״נכסים אלה לאחד מאלה השנים״, או לאחד מתושבי שכונה
 . פלונית״, •והיו תושבי אותה השכונה עדה מצערה — הודאתו שלמה.

 ואדם שאמר כדלעיל: ״נכסים אלה לאחד מאלה השנים״, הרי אם לא נחלקו
 השנים בדבר, יכולים הם ליטול את הנכסים מאת המודה, והרי הם קונים את
 הנכסים האלה בשותפות. ואס נחלקו ביניהם, רשאי כל אחד מהם לדרוש מאת
 המודה שישבע שהנכסים האלה אינם שלו. סרב המודה להשבע לשנים, הרי



דאה. כט־ער א׳.  222 מג׳לה. ההו

 שוב הנכסים משותפים לשניהם. ואם סרב להשבע לאחד מהם בלבד, הרי הנכסים
 כולם נתונים לזה האיש אשר סרב להשבע לו. ואם נשבע לשנים, הרי המודה

 פטור מתביעתם, ונכסי ההודאה נשארים תחת ידו.
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 נטער טזכי.

 על דרכי השלמות בהודאה.
 1579. כשם שהוראה בדבר ידוע שלמה, כך שלמה הודאה בדבר בלתי
 ידוע. אבל בקשר מעין מכר ושכירות ששלמותם נפסדת מחמת אי ידיעה, הדי

 אי ידיעת נשוא־ההודאה יש בה משום מניעה לשלמות ההודאה.

 כיצד? מי שאמר: ״פלוני יש לו פקדון בידי״, או ״גזלתי, או גנבתי את
 נכסי פלוני״, הודאתו שלמה. וחייב הוא לברר ולפרש את הפקדון שאינו ידוע,

 או את הנכסים הגזולים או הגנובים.

: ״מכרתי דבר לפלוני״, או ״שכרתי דבר מפלוני״, אין הודאתו  אבל אם אמר
 שלמה, ואין מחייבים אותו לפרש מה מכר ומה שכר.

 1580. אין ההודאה תלויה בקבלתו של מי־שהודו־לזכותו.

 אבל נדחית בדחיתו/ ואינה מועילה.

 ואם דחה מי־שהודו־לזכותו רק חלק מדבר ההודאה לא פקע כחה של

 ההודאה אלא לגבי אותו חלק בלבד. והרי ההודאה שלמה לגבי החלק שלא דחה

 בו את ההודאה.

 1581. המודה ומי־שהודו־לזכותו שנחלקו בסבת נשוא־ההודאה, אין בזה
 משום מניעה לשלמות ההודאה.

 כיצד? מי שתבע אלף גרש מלוה, והודה הנתבע באלף גרש מחיר ממכר,
 אין במחלוקת זו משום מניעה לשלמות ההודאה.

 1582. דרישת פשרה בנכסים הרי זה כהודאה באותם נכסים, אבל דרישת

 פשרה בתביעה בענין נכסים אין בה כדי הודאה באותם נכסים.

י : ״יש לי בידך אלף גרש, תנם לי״. ובקש השנ צד? מי שאמר לחברו  כי

 בצוע ואמר: ״נתפשר תחת סכום זה בשבע מאות גרש״ — הרי הודה בזה באלף

 גרש. אבל אם בקש פשרה לשם ישוב הסכסוך בלבד, ואמר: ״נעשה פשרה בענין

 התביעה של אלף גרש אלה״, לא הודה בסכום של אלף הגרש.

 1583. נכסים שברשותו של אחד, ורצה אחר לקנותם, לשכרם או לקחתם

: ,,קח  בשאלה, או אם אמר: ״תנם לי במתנה או בפקדוך, או אם אמר לו האחד

 נכסים אלה לפקדון אצלך״, ׳וקבל הלה, הרי הודה שנכסים אלה אינם שלו.

 1584. הודאה התלויה בתנאי, אינה הודאה. אבל אם תלוה בזמן שיש

 לראותו לפי המנהג כזמן ראוי לפרעון בארכה, הרי רואים זאת כהודאה בחוב

ת להפךע בעתיד.  על מנ

 אימת נחוצה
 ידיעת דבר

 ההודאה.

 אין צורך בקבלה

 מחלוקת בנשוא־
 ההודאה.

 דרישת פשרה
 בנכסים

 ובתביעה.

 הודאה מכללא.

 הודאה התלויה
 בתנאי.
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ע למקום פלוני או אם אקבל עסק פלוני י אג : ״אם' צד? מי שאמר לחברו  כי
, — אין הודאתו הודאה, ואינו חייב באותו הסכום. ,  אהיה חייב לד פו״כ גרש

 אבל אם אמר: ״מראש חודש פלוני או ביום התקופה אחיה חייב לך כו״כ
 גרש״, רואים בזה הודאה בחוב שיפרע בעתיד, ובהגיע אותו זמן, חייב הוא בפרעון

 אותו הסכום.

 ,1585. הודאה בחלק בלתי מסוים — שלמה. הודאה בחלק
י ^ ^ שאינו מסויפ. ^ ^ 

 שבחזקתו, וקיים הלה, ומת המודה לפני החלוקה והמכירה, אין באי הסיום
 שבנשוא־ההודאה כדי מניעה לשלמות ההודאה. י)

 1586. הודאת האלם על ידי רמיזותיו הקבועות — מועילה. אבל הודאה הודאת האלם
" ״" בדמיזה.  , י

 שכזו של אדם היודע דבר — אינה הודאה.

: ״היש לפלוני אצלך כו״כ גרש״, ר | צד? מי ששאל את חברו היודע ד  כי

 ונענע הלה בראשו — אין זה הודאה.
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 פוער טולי־מד. .

 על דיני ההודאה
 ובו שלשה פרקים.

. ק ראעורן ר  פ

 עיקרים. 2)
 1587. אדם נתפס על הודאתו, כאמור בסעיף 79, אבל אם הוכחש על דין ההודאה.

 ידי פסק דינו של השופט, אין הודאתו הודאה.

 כיצד? מי שקנה חפץ והחזיק בו, ונמצא עורר שתבע את החפץ מידו,

 וטען הקונה בשעת המשפט ואמר: ״חפץ זה מנכסי פלוני יהיה ומכרו לי״, הרי

 אם הוכיח התובע את תביעתו, ויצא פסק־דין של השופט על כך, חוזר הקונה

 ותובע את מחיר הממכר מאת המוכר. ואף על פי שכפר בשעת המשפט בזכותו

די פסק  של העורר והודה שאותו חפץ מנכסי המוכר הוא, הרי הואיל והוכחש על י

(  דינו של השופט, פקע כחד, של הודאתו, ואין בה כדי למנוע אותו מלחזור בו ממנה. 3

Rot39/34 9 . L . A . 854 — 1 . אלקדםי ) ן: אלקדםי נ י  עי

Rot89/26 1 . C. A . 225 — 2 ק אמריקה־אר״י ) נ ה נ. ב ר ו ק ין: ם  עי
ף 67.  ועיין הערר, לסעי

Rot161/35 7 . C. A . 338 — 3 ן ) ן נ. חסו  עיין: שמעו
C.L.R. N86/36 1 . —22. C.A ס ר ס ס נ. ר ר ם  ר

P.L.R62/41 8 . —226. c. A ע׳וסין נ. ע׳וםין 
P.L.R233/38 5 . A.C ם ו ק ר ו ה ב. מ מ ו ו די ר ק נ  .565— ב
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ינה זכותם של בני אדם.  .1588. אין לחזור מהודאה שעני

 כיצד? מי שאמר: ״פלוני •יש לו אצלי כו״כ גרש״. וחזר ואמר: ״חזרתי

 בי מהודאתי״,. אין שומעים לו ומחייבים אותו בהודאתו. י)

 1589. מי שטען שהיה כוזב בהודאתו, משביעים את מי־שהודו־לזכותו

 שאין ההודאה כוזבת.

' ״לויתי מפלוני כו״כ גרש״, וחזר  כיצד ? מי שהוציא שטר על עצמו ואמר:

יתי כו״כ גרש מפלוני, לא קבלתי עדיין : ״אף־על־פי שכתבתי שטר שלו אמר  ו

( 2 .  סכום זה״, משביעים את מי־שהודו־לזכותו, שלא היה הלה כוזב בהודאתו

:  1590. מי שהודה לחברו ואמר: ״יש לד אצלי כו״כ גרש״, ואמר הלה

ו של מי־ ע נ  ״חוב זה אינו לי אלא לפלוני״, וקיים פלוני, הרי נעשה הכסף ק

 שהיה לזכותו באחרונה. אבל זכות הנטילה למי־שהודו־לזכותו בראשונה.

 כלומר, אם תבע מי־שהודו־לזכותו באחרונה את החוב מאת החייב, אין

 מחייבים אותו לשלם לו. ואילו אם נתן החייב מרצונו למי־שהודה־לזכותו באחרונה,

ו שנית.  הרי הוא נפטר מחובו, ואין מי־שהודדלזכותו בראשונה יכול לתבוע ממנ

 אין לחזור
 מהודאה בזכות

 בגי אדם.

 טענת הודאה
 כוזבת.

 הודאה בחוב
 שלזכותו

 שאינו לו.

ק ט־כי. ר  פ

 על הפקעת הבעלות ושם מושאל.
ו נ ת  1591. מודה שיחס בהודאתו את נשוא־ההודאה לעצמו, הרי כאילו נ

. .ן . . 

, ואין המתנה נגמרת אלא במסירה וקבלה. ואם לא  במתנה למי־שהודדלזכותו
 אפני הודאה: יחוס

 הנשוא לעצמו,
 הפקעת בעלות.

. , לעיל 0 ס ו ק ר ו ה נ. מ מ ו ו די ר ק נ  עיין: ב
P.C.A. 23/38 6 P.L.R. 528 — ב נ. סעיד ק ע י סט. י ל סטו  הכסא האפו

C A . 72/36 8 Rot. 558 : ן ו י ט העל פ ש מ ת ה י  בב
C.A. 306/20 1 P.L.R. 2) ו חדרה — ן ו חדרה נ. אב  עיין: אב

c A. 393/21 1 P.L.R. 4 — ה ברי . ג׳ ת נ י נ מ ר א ה ה רכי  האפטרי
C.A. 117/27 1 Rot. 60 — מן נ. חסן לי  סו

C. A. 78/28 1 P .L .R י — 432 . נ י ס  סרחן נ. אלחו
L.A. 14/32 1 Rot. 66 — י ר . חו דה נ  חמי

L . A. 20/32 1 Rot. 66 — ב נ. יםין י  חב
C A. 110/32 1 Rot. 67 — י ס ל ב ן נ. נ ד מ  ר

C.A. 79/33 1 Rot. 69 — עסילה נ. סעד 
C. A. 51/30 1 P.L.R. 639 — ל ב א ל נ. ל א ט נ ק נ ר  פ

C. A. 137/26 4 Rot. 1215 — סאיע׳ . וסף נ  י
CA. 76/34 2 P.L.R. 321 — עיסא . י נ ק ל  מ

C.A. 106/33 2 P.L.R. 94 — י מ י נ. תמי ס ל ב  נ
C. A. 8 9 P 33׳׳ 2 .L .R י נ. אלישר — 191 . סק די רו ו  ג

C. A. 183/33 2 P.L.R. 252. — ליפשיץ . ה נ  במי
G. A. 2/38 5 P.L.R. 187 — ח טו ה לבי ר ב , ח דל . מג י נ ב ׳  ג

C. A. 130/38 5 P.L.R. 395 — שיך עלי . ר נ  מאי
C. A. 201/38 5 P.L.R. 477 — ת י ם ק ד ו ט ר ו א ה ה ארכי . האפטרי ט נ ח ל  ס
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 יחם1 לעצמו הרי הפקיע בזה את בעלות עצמו והודה כי היד. נשוא־ההודאה
ו של מי־שהודו־לזכותו. ע נ  מלכתחילה ק

 כיצד ? מי שאמר: ״כל נכסי וחפצי שבידי לפלוני, ואין לי כל זכות בהם״,
ד • ־ : 

 הרי כאילו נתן במתנה לפלוני את כל נכסיו וחפציו שברשותו באותה שעה,

 ויש צורך במסירה וקבלה.

 ואם אמר: ״כל הנכסים והחפצים המיוחסים לי, חוץ מהבגדים שאני לבוש
 בהם, אין לי כל זכות בהם״, הרי הפקיע בהודאתו את קבין בעלותו בכל הנכסים
 והחפצים הנחשבים עליו, כלומר, הנכסים שאומרים עליהם שהם ישלו, חוץ
 מהבגדים שהוא לבוש בהם באותה שעה. אבל אם קנה איזה חפצים אחרי ההודאה,

 אין אותה הודאה חלה עליהם.

 הוא הדין אם אמר: ״נכסי וחפצי שבחנותי זאת הרי הם לפלוני בני הבכור,

 ואין לי כל זכות בהם״, הרי כאילו נתן את כל נכסיו וחפציו המצויים בחנותו

 באותה שעה לבנו הבכור, ויש צורך במסירה.

: ״כל הנכסים והחפצים שבחנותי שייכים לפלוני בני  ואילו אם אמר
 זזבכור ואין לי בהם כלום״, הרי הפקיע בזה את קנין בעלותו והודה לבנו הבכור
 באותם הנכסים והחפצים. אבל חפצים שהכניס אחר כך לתוך החנות, אין ההודאה

 חלה עליהם.

: ״חנותי שבמקום פלוני לאשתי היא״, הרי זה בבחינת מתנה,  וכן אם אמך
 ויש צורך בקבלה.

 ואם אמר: ״חנות פלונית שמיחסים אותה לי, לאשתי היא״ הרי הודה, כי

 לפני ההודאה לא היתד, החנות שלו, כי אם של אשתו.

 \ 1592. מי שאמר על חנות שיש לו עליה שטר: ״חנות זו לפלוני ואין הודאה בשם
 , , י , , מושאל שבשטר

 לי בה כל זכות ז ושמי הרשום בשטר שם מושאל הוא״, או אם אמר על חנות המכר.
 שקנה מאחר: ״חנות זו בשביל פלוני קניתיה, והדמים ששלמתי מכספו הוא,
 ושמי הרשום בשטר שם מושאל הוא״, הרי זה הודה שמלכתחלה היתד, חנות

 זו רכושו של פלוני.

 1593. מי שאמר: ״כו״כ גרש חוב שחייב פלוני לפי שטר, אם כי רשומים הודאה בשם
 , , , , , מושאל שבשטר

 הם על שמי לזכותי, לפלוני הם, ושמי שבשטר שם מושאל הוא״, הרי רואים בזה חוב שלזכותו.
 הודאה, כי הסכום הזה בעצם ומלכתחילה לפלוני הוא.

 1594. מי שהודה כשהוא בחזקת בריא והפקיע את בעלותו או שהודה הודאת בריא
 , . מחייבת את

 כי שמו מושאל הוא, יפה כחד, של הודאתו, והרי היא מחייבתו בחייו ואת יורשיו יורשיו.
 לאחר מותו. אבל אם הודה כדלעיל כשהוא שכיב־מרע הרי דין הודאתו יבואר

 בפרק הבא.
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 פרק "פוליפוי.
(  על הודאת שכיב״מרע.1

ע היא מחלה שיש עמה על הרוב חשש מיתה, ר כ ־ ב י כ ש ־ ת ל ח  1595. מ
 והחולה, האיש, אין אונים הוא לטפל בעסקיו שמחוץ לביתו, והאשת, בעסקיה
 שבתוך ביתה, ומת החולה לפני תום שנה למצבו זה, בין שהיה נופל על המטה

 ובין אם היה מהלך על רגליו.
 והחולה שהוסיף במחלתו ועברה עליו שנה תוך אותו מצב, הרי הוא בדין

 בריא, כל עוד שלא גברה עליו מחלתו ולא נשתנה מצבו, וקנינו כדין קנין בריא.
י כלות השנה, הרי  אבל אם גברה עליו מחלתו ונשתנה מצבו ומת לפנ

עד יום מותו הוא בחזקת מחלת־שכיב־מרע.  מצבו משעת השנוי ו

 איש ואשה שאין 1596. מי שלא היה לו יורש כלל, או שלא היה לו יורש אלא אשתו
 והודהייהאחד בלבד, וכן אשד! שלא היה לה יורש אלא בעלה בלבד, הרי הודאתם כשהם בחזקת

־ שכיב־מרע יפה כחה כצוואה. ר ח א ת ה י כ ז  ל

 לפיכך, שכיב־מרע שלא היה לו יורש, שהפקיע את בעלותו בכל נכסיו
 והודה בהם לזכותו של אחר, ההודאה שלמה, ואין נאמן אוצר המלכות יכול לרדת

 לאחר מותו לעזבונו.
 הוא הדין באדם שאין לו יורש אלא אשתו בלבד, שהפקיע את קנין בעלותו
 בנכסיו והודה בהם לזכות אשתו, והוא שכיב מרע, ואשה שאין לה יורש אלא
 בעלה שעשתה כן לזכות בעלה — ההודאה שלמה, ואין נאמן אוצר המלכות רשאי

 לרדת לאחר מותם לעזבובם.

 חולה שקם מחליי. 1597. מי שחלה והודה לאחד מיורשיו בנכסים ואחר קם מחליו —
 הודאתו שלמה.

 הודאה ליורש. ,1598. שכיב מרע שהודה לאחד מיורשיו בדבר של ממש או בחוב, ומת —
 ההודאה תלויה בהסכמת שאר היורשים. הסכימו — הודאתו הודאה, לא הסכימו —

 אין הודאתו שלמה.

 ברם, אם קימו שאר היורשים את ההודאה בחיי המודה אינם יכולים לחזור
 מדבריהם לאחר מותו, וההודאה שלמה.

 וכן הודאה ליורש במשמרת הרי היא שלמה מכל מקום. נמצא שאם הודה
 שכיב־מרע שקבל חזרה את נכסיו שהיו מופקדים ביד יורשו, או שאבד את

 פקדונו של אחד מיורשיו שהיה בידו — ההודאה שלמה.

 כיצד? הודה ואמר: ״קבלתי את הנכסים שהפקדתי ביד בני״ — ההודאה
 שלמה ומועילה.

: ״בני פלוני נפרע בכח־הרשאה את החוב שהיה לי אצל  וכן אם אמר
 פלוני ומסרו לידי״ — הודאתו שלמה.

P.L.R. ico97/25 1 ד ו נ. דו י נ ב ה ו ר ו ט נ  .P.C.A— י) עיין: מ

 מחלת
 שכיב־מרע

 (מרצ׳ מות).
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 הוא הדין אם אמר: ״נכסי בני פלוני שהופקדו בידי או טבעת משובצת

 ספיד השווה חמשת אלפים גרש שהפקיד בני בידי, מכרתיה והוצאתי מחירה

י — הודאתו קיימת, ומחייבים את עזבונו במחיר אותה טבעת. י  לצרכ

 1599. יורש בנידון דידן הוא מי שהיה יורש בשעת מיתת החולה. יורש, הגדר
 אבל אם בשעת מיתתו של החולה נמצא יורש מחמת סבה שנולדה לאחר

 ההודאה, אין בזה כדי מניעה לשלמות ההודאה.
 כגון שהודה כשהוא שכיב מרע לאשה זרה בנכסים, ונישאה לו אחר כך,

 ומת — ההודאה קיימת.
 אבל אם זכות הירושה לא נולדה מסבה חדשה כדלעיל, אלא מסבה ישנה,

 שוב אין הודאתו קיימת.

ו מאביו ומאמו, ומת לאחר מיתת  כיצד י מי שהיה לו בן, והודה לאחד מאחי
 בנו, הואיל ומי־ישהודרלזכותו נעשה יורשו משום שהוא אחיו — אין ההודאה קיימת.

 1600. שכיב־מרע שייחם את •הודאתו לשעת היותו בריא, דינה כדין שכיב־מרע
 שיחס הודאתו

 הודאת שכיב־מרע. לשעת בריאותו.
 לפיכך מי שהודה, והוא שכיב־מרע, שבהיותו בריא נפרע כו״כ גרש חוב

 שהיה לו אצל יורשו, אין הודאתו קימת כל עוד לא קיימו זאת שאר היורשים.

 וכן, שכיב־מרע שהודה שבשעת היותו בריא נתן במתנה זמםר לפלוני

 מיורשיו נכסים ידועים, אין ההודאה קיימת כל זמן שלא הובאה ראיה על המתנה,

 או שלא הסכימו לכך שאר היורשים.

.  1601. הודאת שכיב־מרע לזר, כלומר, למי שאינו יורשו, בין שהיתה הודאה לזר.
 ההודאה בדבר־של־ממש או בחוב, הרי היא שלמה, אף אם היתה כוללת את כל נכסיו.
 אבל אם הוברר שהיה כוזב בהודאתו, מאחר וידוע להרבה אנשים שבשעת
 ההודאר. היו נכסים אלה שלו, מחמת שזה עכשיו רכשם בדרך לקיחה, במתנה,
 או בירושה מאחרים, הרי אם לא באה ההודאה בשעה שהיה דן בעסקי צוואה,
 הרי זו מתנה וצריכה מסירה. ואם באה בשעה שהיה דן בעסקי צוואה, הרי היא בדין
 צוואה. ובין שהיא מתנה, ובין שהיא צוואה, אין ההודאה מועילה אלא עד כדי

 שליש הונו בלבד.

 1602. חובותיו של אדם כשהוא בריא קודמים לחובותיו כשהוא שכיב־ איזה חובות
 , , קודמים ?

יב בהם המת בהיותו בריא קודמים לחובותיו שנתחייב  מרע, כלומר, החובות שנתחי
 בהם לפי הודאתו כשהוא שכיב־מרע.

 נמצא, שגובים בתחלה מעזבון החולה את חובותיו כשהוא בריא. ואם
 נשאר עודף פורעים בזה את חובותיו שנתחייב כשהוא שכיב מרע. אבל חובות
יב בהם החולה כשהוא שכיברמרע מחמת סבות ידועות שאינן הודאה,  שנתחי
 כגון מחמת לקיחה, הלואה, וגרם נזיקין, הרי הם בדין חובות שנתחייב בהם
 כשהוא בריא, ואף אס היה נשוא־ההודאה דבר־של־ממש, דינו כדלעיל. כלומר,
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 מי שהודה לזר כשהוא שכיב־מרע באיזה נכסים, אין הלה קונה את נשוא־ההודאה
יב בהם כשהוא בריא, או החובות שהם בדין  כל זמן שלא נפרעו החובות שנתחי

 חובות שנתחייב בהם כשהוא בריא מחמת הסבות הידועות האמורות.

ב י  1603. שכיב־מרע שהודה שנפרע מזר את חובו, •הרי אם נתחייב בו החי
 בשעת מחלתו, ההודאה שלמה. ואולם אין הודאה זו קיימת לגבי בעלי חובותיו
יב להם כשהוא בריא. אבל חוב שנתחייב בו החייב בהיות המודה בריא —  שנתחי

 ההודאה שלמה לעולם. אחד אם היו חובות שבחזקת בריא ואחד אם לא היו.

 כיצד? חולה שמכר נכסים בשעת מחלתו, והודה שקבל מחירם, הרי אף־
 על־פי שהוראתו שלמה, רשאים אלה שנעשו בעלי חובותיו בשעת היותו בריא
 שלא להשגיח בהודאה זו. ואם הודה כשהוא שכיב־מרע שמכר נכסים בשעה
 שהיה בריא וקבל את מחירם, ההודאה שלמה מכל מקום. ואין בעלי החוב משעה

 שהיה בריא יכולים לומר: ״אי־אפשי לנו בקיום הודאה זו״.

 1604. אין שכיב־מרע יכול לפרוע חובו לאחד מבעלי החוב כשיש בזה
 כדי פגיעה בזכותם של שאר בעלי החוב. אבל רשאי הוא לפרוע את המעות

 שלווה ואת מחיר הנכסים שקנה בשעת מחלתו.

 1605. ערבות לנכסים, בנידון דידן, הוא בדין חוב מעיקרא.

 לפיכך, מי שבשעת מחלתו ערב חוב או תביעה ליורשו — אין ההודאה

 קיימת, ואם ערב לזר, ערבותו מועילה כדי שליש הונו.

 אבל שכיב־מרע, שהודה בשעת מחלתו שערב לזר בשעה שהיה עוד בריא,

 ההודאה מועילה לגבי כל הונו, מלבד אם היו לו חובות בשעת היותו בריא, הרי

 אלו קודמים.




