
 כן יקום!
 (חתימת המלכות).

ר חמטזה־ענטר. פ  ס

ה ע ב ש ה ת ו ו  על עד
- : ד ד

 ובו הקדמה וארבעה שערים.

 הקדמה.

 אילו מונחים מהפייקה.
 1676. ראיה - הוכחד, יפה. ראיה(בעה).

 1677. מפורסמות הם דברי הודעה של עדה כשאין הדעת נותנת שיתאחרו מפורסמות
 (תואתר).

ה לשקןד.  אנשי

ד י עמו־טענהי כ ר ד ד מ ח א  1678. רכוש־שאיךעמו־טענה הוא רכוש שאינו מציייז ב
 הרכישה, כגון ירושה ולקיחה. (מלך מטלק).

 רכוש־־שיש־
 רכוש מצוין באחד מדרכים אלה נקרא רכוש־שיש־עמו־־טענה. עמו־טענה

 (מלך בסבב).
ג מוחזק ן ז י נ  1679. מוחזר! י הוא מי שתופס בידים בדבר של ממש, או שהוכח כ

 ׳ (זי־אל־יד).

 בו דרך בעלים.

ה ק ז חאד^)ח  1680. מחוסד־חזקה הוא מי שאין לו חזקה ושליטה כדלעיל. (מ

, ה ע , ב ש ה

 1681. השבעה היא הטלת שבועה על אחד מבעלי־הדין. ץ
- : •י •ד (תחליף).

 ^ , , השבעת שני

ם י ד ד צ  1682. השבעת־שני־הצדדים היא הטלת שבועה על בעלי־הדין שניהם. ה
 (תחאלף).

ן על מצבו הקיים, העמדת-דבר-  1683. העמדת־דבר־על־חזמתו׳ כלומר, העמדת עני
 י על־חזקתו

 והיא חזקה־דהשתא. (תחקים
 T-r•. r אל חאל).

 חזמה־דהשתא פרושה להחליט בדבר המשכת קיומו של דבר שהוברר חזקה־דהשתא
 י י ־י ־ יי י , (אסתצחאב).

 יפה, במקום שאין ידים מוכיחות את אי־מציאותו כיום, כלומר, להשאיר דבר במצבו
 הקודם.
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 מזער ראטזוןי.

 על העדות*1)
 ובו שמנה פרקים.

ק ראעורך. ר  פ

 על גדר העדות.
ן י ת היא הגדת דברים בפני השופט ובמעמד בעלי־הדין בענ ו ד  עדית (שהאדה). 1684. ע

/ כלומר: ״הריני מעיד״.  זכות שיש לו לפלוני אצל אלמוני, בהזכרת המאמר ״עדות׳

• מגיד העדות קרוי עד. ( ד ה א ש ) ד  ע

 מי־שהעידו־לו . • _ ״

, פלוני — מי־שהעידו־לו, ד ל״) ו ה ש מ ) 

 מי־שהעידו־בי ואלמוני— מי־שהעידו־בו,
 (נלשהוד עליה).

 נשוא־העמת והזכות— נשוא־העדות.

 (משהוד בה).

 מספר העדים. 1685. בענינים שזכויות בני אדם תלויות בהם העדות היא בשני אנשים,
 או באיש ושתי נשים.

 אבל במקום שלא יתכן שתהא להם לאנשים ידיעה בדבר, מקבלים עדותן

(  של נשים בענין זכות לנכסים. צ
 האלם והסומא. 1686. אין מקבלים את עדות האלם והסומא.

. ק עוני ר  פ

 על דרך גבית עדות.
 1687. הגדרת עדות מחוץ לבית המשפט אינה עדות.

 1688. צריך שיעידו העדים למראה עיניהם ולא משמועה, לאמר:
( 3 .  ״שמעתי מפי העם״

 אבל מי שהעיד על מקום שהוא הקדש, או על מיתת אדם, לאמר: ״שמעתי
/ ׳  מפי אדם נאמן״, כלומר ״הריני מעיד על כך, מאחר ששמעתי מפי אדם מהימן

 עדותו מועילה.

 אין עדות אלא
 בבית המשפנז.

 אין עדות
 משמועה.

 לבד מבהקדש
 או מיתת אדס.

ק נ״ד. ר ן א׳ פ יטו ת׳ דרי ת העדו ד י ק : פ ן י  *) עי

P.L.R231/37 5 . —34. C R . A י ט פ ש מ : גראד נ. היועץ ה ן י  י) עי

P.L.R29/39 6 . C R . A 405— זליגמן נ. היועץ המשפטי. 

ל. ׳ לעי . היועץ המשפטי ) עיין: גראד נ 2 

Rot60/35 9 . C. A . 909 — 3 ן ) מ ג ר . ב ג נ ר ב כ ו  עיין: ה
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עה מבלי שיפרשה, ד משמו ן שררה, מות ויחוס משפחה׳ מותר להעי י  ובענ
 כלומר, מבלי שיזכיר את המאמר ״שמעתי״.

צד? מי שאמר: ״ידעתי שפלוני היה מושל, או שופט, בעיר פלונית בזמן  כי
: ״בנו של אלמוני הוא״, ולא הזכיר את : ״פלוני מת בזמן פלוני״, או  פלוני״, או
ד עדות ברי אף על פי שלא ראה דברים אלה מימיו,  המאמר ״שמעתי״, אלא העי
 ואפילו אם לא היה בכדי שיראה זאת מימיו מחמת גילו — מקבלים את עדותו.
 וכן אם לא אמר ״שמעתי מפי העם״, אלא העיד ואמר: ״לא ראינו בעינינו,

 אלא כך הוא מקובל אצלנו, וכזאת ידענו״ — עדותו עדות.

 1689. לא אמר העד ״הריני מעיד״, אלא ״ידעתי דבר פלוני״, או ״הריני הגדרת העדות
 כיצד ?

, — לא העיד כלום. אבל אם לאחר שהגיד, שאלוי השופט לאמר: ״האם לא ,  מודיע

 כך אתה מעיד?״ והשיב: ״הן, הריני מעיד כך״, הרי זו עדות.

 ברם, הודעה שלא נאמרה אלא לשם ברורו של דבר וגלויו׳ כגון הודעת הודעת מומחים.

 מומחים, לא הצריכו בה להזכיר בשם ״עדות״, הואיל ואין זו עדות השרע, אלא

 הודעה בלבד.

דדבו ונשוא־העדות שהיו מצוים בפני  1690. מי־שהעידו־לו ומי־שהעי

 העד, די לו שיויךה על שלשתם בשעת הגדת העדות, ואינו צריך לקרא בשם

 אבותיהם ואבות אבותיהם של מי־שהעידו־לו ושל מי־שהעידו־בו.

 אבל בעדות שיש לה זיקה לאדם שמת או למרשה שאינו באותו מעמד
 הצריכו שיקרא העד בשם אבותיהם ואבות אבותיהם.

 אבל אם היה האדם מפורסם וידוע לרבים די לו לעד שיקרא בשמו וכנויוי
 מאחר שעיקר הדבר הוא התאור כדי להבחין בינו ובין אחרים.

 1691. עדות שענינה נחלאות יש לציין בה את המצרים. עדות בענין
 . •י • נחלאות.

 אבל אם לא ציין את הנחלה הנדונה במצריה, והודיע שיקבע אותם מראה

 עליהם במקומם, הולכים לאותו מקום ומצווים עליו להראותם.

 1692. תובע שנסתייע בגבולות המצוינים בשטר, בהתאם לסעיף 1623, עדות שהשטר
 , , י , מסיעתה.

 והעידו העדים לאמר: ״נחלה זו שמצריה מצויינים בשטר זה שלו היא״ —

 עדותם שלמה.
 1693. מי שתבע כו״כ גרש שהיו למורישו ביד אחר, אין להם לעדים עדות בתביעת

 יורש.

 אלא שיעידו כי היה למוריש סכום זה אצלו, ולא הצריכום לפרש שהורישו

ן י בתביעת דבר־של־ממש במקום חוב,' כלומר, בתביעת נכסים  ליורשיו. הוא הדי

 שהיו לו למוריש ביד אחר.

 1694. מי שתבע כו״כ גרש מעזבון, די להם לעדים שיעידו שהיה לו עדות בתביעה

' ו י ב ז ע  לתובע חוב זה אצל המת, ואין עליהם לפרש שנשאר חייב את הסכום במותו. מ
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ן בתביעת דבר־של־ממש במקום חוב, כלומר, כשטען האיש שהיו י הד א.  הו

 לו נכסים ידועים ביד המת.

 עדות בתביעת 1695. מי שתבע חוב מחברו אין להם לעדים אלא שיעידו שהיה לו

' לתובע חוב זה אצל השני. ב י  ח

ם: ״אין אנו י  אבל נתבע ששאל אם עומד החוב בעינו עדיין, ואמרו העד
 יודעים אם עומד החוב בעינו עדיין״ — אין מקבלים את עדותם.

ק כטילייט־י. ר  פ

 על תנאי העדות העיקריים.
 אין עדות אלא 1696. אין עדות בענין תביעות הנוגעות לזכויות הפרט, אלא אם קדמה

 לאחר תביעה. .
 לה תביעה בדין.

 עדות שהמציאות 1697. עדות שמציאות הדברים מכחישה, אין מקבלים אותה.
 מכחישתה. ,

, והעידו באיש שמת, מ  כיצד? מי שראינוהו בחיים, או בית בנוי על ת

 או על הבית שנהרס, אין מקבלים את העדות ואין משגיחים בה.
ר 1698. עדות הבאה לסתור את המפורסמות אין מקבלים אותה. י ת ס ״ " י י ע

י ז י

ז ^ 
 המפורסמות. י 1

 אין עדות 1699. לא התירו את העדות אלא לשם הוכחת זכות בלבד.
 לשלילה.

 לפיכך, אין מקבלים עדות שוללת, כגון ״לא עשה פלוני דבר זה״, ״אין
 דבר זה שייך לפלוני״, ״אין לפלוני חוב אצל אלמוני״, אבל מקבלים ראיה מן

 המפורסמות, אף אם היא שוללת.
יתי סכום זה לפלוני בזמן  כיצד? מי שתבע כו״כ גרש הלואה, לאמר: -הלו
 פלוני במקום פלוני״, והביא פלוני ראיה מן המפורסמות, כי באותו זמן לא היה
 באותו מקום, אלא במקום אחר — מקבלים ראיה זו מן המפורסמות ואין נזקקים

( 1  לתביעת התובע.

 נגיעה בדבר. 1700. תנאי הוא שלא יהא בעדות משום נגיעה בדבר בין מצד הרחקת

 הנזק או מצד הפקת הנאה.

 לפיכך, אין מקבלים את עדותם של האבות לבנים ועדות בנים לאבותיהם.

 כלומר, עדות ההורים ואבותיהם לזכות בניהם ונכדיהם, ועדות הבנים והנכדים

 לזכותם של ההורים ואבותיהם. וכן בעדות הבעל לאשתו והאשה לבעלה.

 אבל בקרובים זולתם — עדותם זה לזה מתקבלת.

0 ^ ח — 16 .0̂' 1 43/37 . טו ה שויצית לבי ר ב ר נ. ח ב י ק : ר ן י ) עי  י

0 ^ ח — 487 6 96/39 . ו ט י ב ר ל סי נ ו ת לאפ ר ב יסמן נ. ח  ו

0. A. 188/38 5 597; ? . 0 ^ נרלי — 273 7 34/39 . ׳ י ג נ ו רצי קו י נ. אםי ו  ל
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 וכן אין מקבלים עדותו של אדם שהוא סמוך אצל אחר. לזכות םומכו
 ועדותו של שכיר־היחיד לזכות שוכרו, אבל עדותם של בני־חבורה זה לזה מתקבלת.

 וכן אין מקבלים עדות השותפים זה לזה בנכסי השותפות, ולא את עדותו

 של הערב לנכסים, שפרע החייב את נשוא־הערבות. אבל בענינים אחרים עדותם

 זה לזה מתקבלת.

י עדות לרע. ת עד כד  1701. רעים עדותם זה לזה כשרה, אבל אם הגיעה מדת הדעו

 שהוא עושה בנכסי חברו כבשלו — אין מקבלים את העדות.

ן עדות לשונא. ד ובי ע  1702. תנאי שלא תשרור שנאה מחמת ענינים גשמיים בין ה

 האיש שהעיד בו.

 שנאה מחמת ענין גשמי נודעת על פי המנהג.

 1703. אין אדם יכול להיות תובע ועד כאחד. אין תובע עד.

 לפיכך, אין עדותו של האפוטרופוס ליתום ושל המורשה למרשה שלמה.

 1704. אין אדם נאמן בעדותו על מעשי עצמו. אין עדות
 . . , למעשי עצמו.

 לפיכך, אין משגיחים בעדותם של המורשים והםרסורים שהעידו על

: ״מכרנו״.  מעשיהם, ואמרו

 ולפיכך, שופט העיר שהעיד לאחר שחדל לכהן במשרתו על פםק־דין שיצא

 מתחת ידו בהיותו שופט, אין עדותו שלמה.

 אבל יש ערך לעדותו שהעיד לאחד שעבר ממשרתו על הודאתו של אחד

ו בהיותו שופט. י  שהודה בפנ
 1705. תנאי הוא שיהא העד נאמן. אין עדות

 , , , אלא בנאמן.

ו יתירות־על חסרונותיו.  ואיזהו נאמן י כל שמעלותי
 לפיכך, פסולה עדותם של הרגילים בנימוסים העשויים להפחית את כבוד

 האדם וערכו, כגון הרקדן והליצן והמוחזק ש?ןךן.

. י ע י ב ק ר ר  פ

 על התאמת העדות לתביעה.
נת לתביעה — מקבלים אותה, ואם לא התאימה העדות צריכה  1706. עדות המכו

. ^ ת  לתביעה — אין מקבלים. אבל אין הולכים אחר פשוטו כמשמעו של דבור׳ אלא ל

 אחר כוונתו.

ה דבר התביעה פקדון, ואמרו העדים שהודה הנתבע על ההפקדה,  כיצד ן הי

 או אם היה דבר התביעה גזלה, והעידו העדים שהודה הנתבע על גזלתו — מקבלים

 את עדותם.
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 הוא הדין אם טען החייב שפרע את חובו ואמרו העדים שמחל בעל החוב

 את חובו — עדותם עדות.

נות׳ או שהיה נשוא־  או פחות 1707. אחד אם היו העדות ודבר התביעה מכו
T S' , .מהתביעה 

 העדות פחות מנשוא־התביעה, הרי זה התאמת העדות לתביעה.
 כיצד ? תובע שטען ואמר: ״נכסים אלה שלי הם זה שנתים״, ואמרו העדים
 אף הם כי שלו הם זה שנתים — עדותם עדות. וכן מקבלים את עדותם אם העידו

 כי שלו הם זה שנה.
 הוא הדין אם תבע אלף גרש והעידו על חמש מאות גרש, עדותם לחמש

 מאות גרש כשרה,
 עדות על יתר 1708. עדים שהעידו על יתר מנשוא התביעה — עדותם פסולה. חוץ אם

 מנשוא־התביעה.

 היה בכדי ל!ישב את הנגודים וישבם התובע - עדותם כשרה.
 כיצד? תבע התובע לאמר: ״נכסים אלה שלי הם זה שנתים״, והעידו
 העדים כי שלו הם זה שלש שנים, עדותם פסולה. הוא הדין אם תבע התיבע
 חמש מאות גרש והעידו העדים על אלף גרש — עדותם פסולה. אבל אם ישב
 התובע את הניגודים שבין התביעה והעדות לאמר: ״אמת, היו לי אצלו אלף גרש

 ונפדעתי ממנו חמש מאות גרש, ואין דבר זה ידוע לעדים״ — עדותם כשרה.
 תביעה סתם 1709. בא התובע בתביעת רכוש־שאיךעמו־טענה, כגון שאמר: ״כרם

 ועדות רכוש־ , , .

 שיש־עמו־טענה. זה שלי הוא״, והעידו העדים על רכוש־שיש־עמו־טענה, לאמר: ״קנה התובע
 כרם זה מאת פלוני״ — עדותם כשרה.

צד? העידו העדים על רכוש־שיש־עמו־טענה על הדרך האמור, ושאל  כי
 השופט את התובע: ״האף אתה תובע מסבה זו או אולי מסבה אחרת?״ הרי אם
בע: ״אף אני תובע מסבה זו״, מקבל השופט את העדות, ואם אמר:  אמר התו

 ״הריני תובע מסבה אחרת״, או ״איני תובע מסבה זו״, פוסל השופט את עדותם.
 תביעת רכוש־ 1710. תובע שבא בתביעת רכוש־־שיש־עמדטענה, כגון שתבע כרם או

 שיש־עמו־טענה ,

: ״קניתי״ או סתם דבריו, לאמר: אמר  ושאין־עמו־טענה. כיוצא בזה, הרי אם לא קרא בשם המוכר ו

 ״קניתי מאדם אחד״, הרי זה בדין רכוש־שאיךעמו־טענה. ואם •העידו העדים

 לאמר: ״כרם זה שלו הוא״, הרי הואיל ועיקרה של תביעה זו היא בעלות סתם

 עדותם עדות.

 אבל אם פירש ואמר: ״קניתי מאדם פלוני״, והעידו העדים קנין רכוש־

ה — עדותם פסולה. מאחר שאם תוכח קנין הבעלות סתם, הרי נ ע ט ד מ ע ך י א  ש

 יש בזה הוכחה על בעלות מעיקרא ונמצאה, למשל, שיש לתובע זכות גם על

 הפירות מקךמת דנא. אבל ברכוש־שיש-עמו־טענה מוכחת הבעלות רק משעת

 הולדת הטענה, כגון יום המקח. מכאן, שבעלות ברכוש־שאיךעמו־טענה, יתירה

 על בעלות בדפושי־שיש־עמו־טענה, ונמצא שהעיד העד יתר על התביעה.



251 . ה ע י ב ת ת עדרת כ ט א ת ל ה : ע ׳ ק ד ר  פ

 1711. עדות שיש נגוד בינה ובין התביעה בענין סבת החוב — פסולה. עדות המתנגדת
 לתביעה בסבת

 כיצד? תובע שתבע חוב של אלף גרש מחיר ממכר, והעידו העדים שיש הבעלות.

 לו לתובע אצל הנתבע סכום כזה בתורת מלוה — העדות פסולה.

 הוא הדין כשבא התובע בתביעה לאמר: ״רכוש זה בא לי בירושה מאבי״,

 והעידו העדים כי מאמו ירשו — העדות פסולה.
T : 

ק חמ־יטוי. ר  פ

 על עדים המכחישים זה את זה.
 1712. עדים שהכחישו זה את זה בדבר העדות — העדות פסולה. עיים

 המכחישים
י על אלף גרש כסף — עדותם זה את זה.  כיצד? העיד האחד על אלף גרש זהב והשנ

 פסולה.

 1713. הרי אם ההפרש שבדברי העדים בענין הנוגע לדבר העדות, מביא הפרש בדברי

 לידי הפרש בעצם נשוא העדות — עדותם פסולה, ואם לאו — עדותם כשרה.

 לפיכד, בדברים שיש בהם משום מעשה בלבד, כגון גזלה ופרעון חוב,
 והעיד אחד העדים' על המעשה שהיה בזמן ידוע ובמקום ידוע, והעיד השני שהיה
 המעשה בזמן אחר ובמקום •אחר, הרי מאחר שעל ידי הנגודים הללו בא הפרש

 בנשוא העדות — אין מקבלים את עדותם.

 אבל בענינים שהם בבחינת קנין דברים, כגון מקח וממכר, שכירות, ערבות,
 המחאה, מתנה, משכון, חוב, הלוואה, מחילה וצוואה, הואיל והנגודים שבדברי העדים
 ביחס למקום וזמן אינם מביאים לידי הפרש בנשוא העדות, הרי אין בזה מניעה

 לקבלת עדותם.

י  כיצד ? מי שטען שפרע חוב, והעיד אחד העדים שפרע בביתו, והעיד השנ
 שפרע בחנותו — עדותם פסולה. אבל מי שתבע נכסים שביד חברו וטען לאמר:
 ״מכרת לי נכסים אלו בכו״כ גרש, תנם לי״, והעיד אחד העדים שמכר בבית
 פלוני והעיד השני שמכר בחנות פלונית, עדותם עדות, הואיל ומעשה אינו חוזר

 ונשנה, אבל קניני דברים יש שהם חוזרים ונשנים.

 1714. עדים שנחלקו בצבע הנכסים הגזולים או במינו של בעל־חיים עדים שנחלקו
 בצבע ובמין.

 אם היה זכר או נקבה — אין עדותם עדות.

צד? העיד אחד העדים על בהמה גזולה שצבעה אפור והעיד השני  כי

 שצבעה שחור או אמוץ, או שאמר האחד שהיה זה סוס ואמר השני סוסה —

 עדותם פסולה.

ינה קשר, ונמצא הפרש בדברי העדים ביחס לסכום במחיר.  1715. תביעה שענ
 התמורה, אין מקבלים עדותם.
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י ד אחד העדים שנמכרו הנכסים בחמש מאות גרש ואמר השנ  כיצד? העי
 שנמכרו בשלש מאות גרש — עדותם פסולה.

ק נט־נט־י. ר  פ

 על העדאה בעדים.
T T -I ־ 

:  1716. לאחר שהעידו העדים שואל השופט את מי־שהעידו־בו לאמר

: י דדב ־שהעי  ״עדים אלה מה יש לך להגיד עליהם, הנאמנים הם או לא ?״ אם אמר מי

 ״נאמנים העדים בעדותם, או עדותם כנה׳ הרי הודה בזה בתביעה וחותכים את

 הדין לפי הודאתו.

: ״עדי שקר הם״, או ״ישרים הם, ואולם טועים הם בדבר  אבל אם אמר

ך או אותה שעה שאמר ״ישרים הם״, כפר בעצם י נ ע : ״שכחו את ה  זה״, או

 נשוא־התביעה, אין השופט חותך את הדין אלא חוקר ודורש אם העדים עדי

 אמת הם, בדרך של העדאה בעדים חשאית וגלויה.
T T ־  י — :

 1717. ההעדאה בעדים החשאית והגלויה היא על ידי אנשים מתוך אותה
 חברה שהעדים נמנים עליה.

 כיצד? היה העד תלמיד חכם, הרי ראש בית המדרש שהוא מסתפח בו
; היה איש צבא — קציני הגדוד דו  ואנשים מנכבדי התושבים נדרשים להעי
 וסופריו, סופר — ראשי לשכת הסופרים ופקידיה, סוחר — אנשים מנכבדי
 הסוחרים, אומן — ראש החבר ואנשים מטובי האומנים של אותה אומנות מעידים
 בו. היה נמנה על איזה חברה אחרת — נאמני השכונה או הכפר ונכבדיה

 מעידים בו.

 1718. ההעדאה החשאית נעשית על ידי פתק הקרוי בלשון חכמי הפ׳יקה

. ם י ר ת ס ־ ב ת  כ
 : T : T י

 כיצד? כותב השופט את שם התובע והנתבע ואת נשוא־התביעה ושמות

 העדים, כנוים ועםקם, חזותם ומקום מגורם ושמות אבותיהם ואבות אבותיהם.

 ואם היו מפורסמים, אינו כותב אלא שמותיהם וכנוים בלבד. כללו של דבר, מתאר

 הוא את העדים עד כדי שיהא אפשר להבחין בינם ובין אחרים. נותן את הפתק

 לתוך מעטפה, חותמה בחותמתו ושולחה לאנשים שנבחרו להעיד בעדים.

 המעידים פותחים את כתב־הםתרים וקוראים בו. -נמצאו העדים נאמנים,

 הרי הם כותבים בצד שמותיהם לאמר: ״נאמן וכשר לעדות״. לא נמצאו נאמנים,

 כותבים וחותמים לאמר: ״אינם נאמנים״. את כתב־הםתרים נותנים שוב לתוך

דע השליח המביא או איש  מעטפה וחותמים אותה ומחזירים לשופט, מבלי שי

 אחד זולתם את הכתוב בזה.

 העדאה (תזכיה).

 העדאה חשאית
 וגלויה.

 מי מעיד
 בעדים ז

 העדאה
 חשאית כיצד?

 כתב־סתרים
 (מסתורה).
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 1719. המעידים בעדים שלא כתבו בכתב־הםתרים שהעדים נאמנים העדים שנפסלו
 ע״י ההעדאה

: ״אינם החשאית. ן ו  וכשרים לעדות, אלא כתבו דברים הפוסלים בהם בפרוש או מכללא, כג

/ ו על טיבם״, או ״אין מזגם ידוע״ או ״לאלוהים פתרונים׳ / או ״לא עמדנ  נאמנים׳
ד ־ ! • 

 או שהחזירו את הכתב כשהוא חתום ולא כתבו כלום, אין השופט מקבל את
 עדותם של העדים.

: ״אס ו  ובכגון זה אין השופט אומר לתובע ״פסולים עדיך״, אלא אומר ל
/ ם א י ב  יש לך עדים אחרים — ה

 ואילו אם נמצא כתוב בכתב־הסתרים שהעדים נאמנים וכשרים לעדות, פותחים
T 1 — 1  • : ־

 בשורה השניה בהעדאה גלויה.
יה: המעידים בעדים נדרשים לבוא ההעדאה הגלויה  1720. וכך מסדרים את ההעדאה הגלו

י ? צ י ן והם מעידים בהם, או שולחים את העדים כ  ולעמוד לפני השופט במעמד בעלי הדי

 יחד עם בעלי־הדין בלוית הממונה על ההעדאה אל המעידים ועורכים את ההעדאה

 הגלויה במקום המצאם.

ו שיהיו ההעדאה נ ד אחד, התקי  1721. אף־על־פי שההעזיאה החשאית די לה במעי
" ״ י החשאית  . . י
תד חזוק. בשנים.  לפחות שנים לי

 1722. ההעדאה הגלויה הואיל והיא כמין עדות, נוהגים בה תנאי העדות תנאי העדות
 , , בהעדאה
/ הגלויה.  וקביעתה. ברם, אין על המעידים להזכיר את המאמר ״עדות׳

 1723. עדים שהוכחה נאמנותם לדבר אחד בעיני השופט, הרי אם העידו אימתי אין
 , צורך בהעדאה.

 בדבר אחר בפני אותו שופט ולא עברו ששה חדשים בינתים, אין הוא
 מטפל בהעדאה חדשה בהם, ואם עברו ששה חדשים — חוזר ועורך את ההעדאה.

 1724. אחד לפני ההעדאה או לאחריה אם תלה מי־שהעידו־בו דבר מי־שהעידו־
 , בו שתלה

ו פסול בעדים.  בעדים שיש בו משום פסול, כגון הרחקת הנזק או הפקת הנאה, דורש ממנ

דדבו את טענתו בראיה — פוסל השופט את  השופט ראיה. הוכיח מי״שהעי

 עדותם. לא הוכיח, הרי אם טרם ערך השופט את ההעדאה — עויךכה׳ ואם כבר

 ערכה — פוסק לפי עדותם.

 1725. נמצאו בין המעידים פוסלים בעדים ומכשירים — צד הפוסלים צד הפוסלים
 מכריע.

פט חותך את הדין לפי עדות העדים. .השו ן אי  מכריע, ו

 1726. עדים בדבר שבממון שמתו אחרי גביית עדותם או שנעלמו, יכול העדאה בעדים
 , . לאחר מותם.

 השופט לערוך את ההעדאה בהם ולפסוק לפי עדותם.
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 מהוא ים.

 על הטובעת העדים.
 השבעת העדים. 1727. הרי שבקש מי־שהעידו־בו את השופט לאמור: ״השבע .את העדים

 אם שקרו בעדותם״, וראה השופט צורך בדבר לתת חזוק לעדות בשבועה, יכול

 הוא להשביע את העדים ולהגיד להם: ״תשבעו — אקבל עדותכם, ואם לאו —

 לא אקבל״.

. עי בי ק עו ר  פ

 על עדים שחזרו בהם מעדותם.
י  לפני פסק־הדין. 1728. עדים שחזרו בהם מעדותם בפני השופט לאחר קבלת עדותם ולפנ

דו כלום, וגוערים בהם בנזיפה  שנחתך הדין, הרי זה כאילו לא העי

 לאחר פסק־הדין. 1729. עדים שחזרו בהם מעדותם בפני השופט לאחר שנחתך הדין, אין
 פםק־דינו של השופט בטל, ומחייבים את העד בדמי הנידון.

 1730. עדים שחזרו בהם אחדים מהם מעדותם כדלעיל — הרי אם מספר
 שאר העדים יש בו כדי עדות כדת, אין מחייבים את העדים החוזרים, אלא
 גוערים בהם בנזיפה בלבד. לא נמצא מספרם של שאר העדים כדי עדות, הרי
ה החוזר אחד, מחייבים אותו במחצית דמיו של הדבר הנדון. היו החוזרים  אם הי

 יתירים על אחד, מחייבים את כולם חלק כחלק.

 1731. הצריכו שתהא החזרה מהעדות בפני השופט. עדים שחזרו בהם

 מעדותם שלא בפני השופט, אין חזרתם מועילה.

 לפיכך, אם טען מי־שהעידו־בו שחזרו בהם העדים מעדותם במקום אחר —

 אין שומעים לו.

 יואילו עד שהעיד בפני שופט אחד וחזר בו מעדותו בפני שופט אחר —

 חזרתו מועילה.

 אחדים מהעדים
 שחזרו מעדותם.

 אין חזרה אלא
 בפני השופט.

ק עופליכי. ר  פ

 על המפורסמות.
 1732. אין יתרון לרבוי עדים. כלומר, עדיו של אחד מבעלי הדין שהיו

ן השני, אין בזה משום הכרעה לצדו, חוץ אם היה  מרובים מעדיו של בעל הדי

 הרבוי עד כדי בחינת מפורסמות.

 1733. המפורסמות מביעים את הוודאות.

 לפיכך, אין להביא ראיה לסתור את המפורסמות, כמבואר לעיל.

 רבוי מספר
 העדים.

 אין לסתור
 מפורסמות.
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 1734. כשם שלא הצריכו להזכיר את המאמר ״עדות״ במפורסמות, כך כללים
 לא הצריכו שיהיו המודיעים נאמנים.

 לפיכך, אין צורך להעיד במודיעים.

 1735. לא הצריכו שיהא מספר המודיעים במפורסמות קבוע ובלבד שיהא רבוי המודיעים
־ ת י מ ס ר י פ מ  מספרם רב עד כדי שלא יתכן שיתאחרו לשקר. ב

 ר־

 ב>
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 שער שליטי.

 על השבעת אחד הצדדים. י)
 אימתי 1742. אחד היסודות של פםק־הדין היא השבועה או הםרוב לד,#בע.

' "י י  משביעים? , , , ,

 והרי •התובע שלא היה יכול להוכיח את תביעתו, משביעים לפי דרישתו
 את הנתבע.

 אבל מי שבא בתביעה על חברו, לאמר: ״מורשהו של פלוני אתה״, וכפר
T 

 הלה — אין צריכים להשביעו. וכן שנים שתבע כל אחד מהם נכסים שביד
: ״לקחתי אותם מידו״, והודה הלה שמכר לאחד מהם, וכפר לשני, אין  אחר, לאמר

 משביעים אותו.
 לענין זה הרי לקיחה בשכירות וקבלת משכון ומתנה דינו כדין לקיחה

( 2  במכר.

ן הרי הוא נשבע בשם האל  נוסח שבועה 1743. כשמשביעים את אחד מבעלי הדי

( 3  *ואללהיבאללה). המרומם, לאמר: ״באלהים״.
 ־בפני מי 1744. אין שבועה אלא בפני השופט או בפני סגנו. וםרוב לשבועה בפגי

 נשבעים? ,
 אחר אין לו דין םרוב.

 * עיין: היפוכו של כלל זה בתלמוד, סנהדרין ל׳׳ז:
C. A. 110/39 6 P . L . R  י) דיין: קלינהוף נ. ליונהיים — 558 .

c. A . 45/24 1 P.L.R. 25 — חזן נ. מילשטץ 
 פרנקנטאל נ. לאבל׳ לעיל.

c. A . 165/23 1 P.L.R. 11 — 2) עיין: פיטיאני נ. מיזפין 
C . A . 93/25 1 P . L . R  אלנפל נ. עבדו — 83 .

C. A . 98/26 1 Rot. 17 — פלדברנד נ. ראב 
C. A . 22/27 1 P . L . R  רוקח נ, קמאל — 154 .

C. A . 117/27 1 Rot. 60 — םולימאן ב. חסן 
C. A . 64/28 1 Rot. 345 — חברת איסט נ. חיראלה 

C. A . 91/29 1 P . L . R  בידאס נ. תלאוי — 500 .
C. A . 94/31 1 P . L . R  שמעון נ. ברקליס בנק — 602 .

c. A . 1/32 1 P . L . R  קלוצקובה נ. אטנםי — 762 .
c. A . 183/33 2 P . L . R  במיה נ. ליפשיץ — 252 .

. 3  עיין: שמעון נ. בדקלים בנק, לעיל (
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 1745. הרשאה נוהגת בהשבעה, אבל אינה נוהגת בשבועה. הרשאה.

ן להשביע את בעל הדין, אבל אם הוטלה  לפיכך יכולים המורשיםילדו

 שבועה על המרשה, עליו להשבע בעצמו, ואין להשביע את מורשהו.

 1746. אין השבועה באה אלא אם תבע עליה אחד מבעלי הדין. חוץ אימתי משביע
 , , , , . השופט מאליו.

( :  מארבעה משלים שבהם מטיל השופט שבועה אף שלא היתה דרישה לכך
 א) מי שתבע זכות בעזבון והביא ראיה על תביעתו, משביע השופט את שבועת־בירור

 התובע שלא נפרע את זכותו מהמת על איזה דרך שהוא, בין בעצמו ובין על ידי אסתז׳האר).

 אחר בעדו, שלא מחל לי, שלא המחהו על אחר, שלא נפרע מאחר ושאין בידו

 משכון מהמת להבטחת הזכות.

. ר ת ב ־ ת ע ו ב  קוראים לזה ש

 ב) נמצא עורר על נכסים והביא ראיה על תביעתו, משביעו השופט שלא
 מכר את הנכסים האלה, ושלא נתנם במתנה. כללו של דבר, שלא הופקעה בעלותו

 על איזה דרך שהוא.
 ג) החזיר הלוקח את הממכר מחמת מום, משביעו השופט שבעמדו על
 המום לא סבר וקבל לא בפרוש ולא מכללא על ידי שליטה, כגון שליטה כדרך

 הבעלים, כמבואר בסעיף 344.
ת, הרי הוא משביע את ו נ  ד) קודם שיוציא השופט פםק־דין בענין מצי
ת, כלומד, שלא הפסיד את זכות מצדנותו על איזה ו נ  המצוץ שלא בטל את המצי

ך שהוא. י  ד

 1747. נתבע שנחפז להשבע לפי דרישת בעל דינו מבלי שנשאל לכך דיןהנחפז
 , י י־ להשבע.

 על ידי השופט, אין שבועתו שבועה, והשופט חוזר ומשביעו.

 1748. מי שעמד להשבע על מעשיו, משביעים אותו על המוחלט, לאמר: צורת השבועה.
/ ך  ״דבר זה כך הוא״, או ״אינו כ

 אבל אם עומד הוא להשבע על מעשי אחרים, הרי הוא נשבע על אי ידיעתו,
 כלומר, שאין הוא יודע דבר זה.

 1749. השבועה מתיחםת לסבה או לתולדה. שבועה בענין
 , , סבה או תולדה.

 נמצא ששבועה שאירע איזה דבר או שלא אירע, הרי השבועה על הסבה,

 ושבועה על דבר שעודנו קיים או אינו קיים כבר היא שבועת על התולדה.

 כיצד? בתביעת מכר, הרי השבועה שלא היה קשר מכר מעולם היא שבועה

 על הסבה, אבל שבועה שקים הקשר עדיין או לאו, היא שבועה על התולדה.

C . A . 137/26 4 Rot. 1215 — י) עיין: יוסף נ. צאיע׳ 
c. A . 83/30 1 Rot. 31 — עאקל נ. ביניה 

 גודאל נ. ברנפלד, לעיל.
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 1750. תביעות שונות שהובאו כאחת, די להן בשבועה אחת, ואין משביעים
 על כל אחת ואחת בפני עצמה.

 1751. תביעות בעסקי ממון שנדרש בהן המחויב־שבועה להשבע, וסרב

נת טעם  לכך בין בפרוש, לאמר: ״איני נשבע״, או מכללא בשתיקה בלא נתי

 לדבר — פוסק השופט לפי םרובו. ואם נשבע לאחר שנחתך הדין, אין שומעים לו,

( ו עומד. 1 נ  ופסק־דינו של השופט בעי

 1752. שבועתו של האילם ברמיזותיו הידועות — שבועה, וסרובו — סרוב.

 שבועה אחת
 לכמה תביעות.

 דין סרוב
 לשבועה.

 אילם.

: ם י א ו  מל

 1753. תובע שאמר: ״אין לי עדים כלל״, והלך אחר כך והביא עד, או
 אם אמר: ״אין לי עדים חוץ מפלוני ופלוני״, והוסיף ואמר: ״יש לי עד אחר״ —

 אין מקבלים אותו.

 תובע שאמר!
 ״אין לי עדים

 כלל״.
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 םער רביע״.

 על העדפת ראיות והשבעת שני הצדדים

 ובו ארבעה פרקים.

ק ראט־רך. ר  פ

 על מחלוקת בענין חזקה.
 הוכחת חזקה 1754. נחלאות שמתעשקים עליהן הרי יש להוכיח בהן את החזקה

' ברא;ה. ואין להוציא פםק־דין, שהנתבע הוא המוחזק, על יסוד קיומם של שני ד צ י  כ

 הצדדים, כלומר, על פי הודאת הנתבע בתביעת התובע.

 אבל אם בא התובע בתביעה לאמר: ״נכסים אלה קניתים מידך״, או

 ״גזלתם מידי״, אין צורך להוכיח בראיה שהנתבע הוא המוחזק.

 .וכן, מטלטלים שנמצאו ביד אדם הרי הם בחזקתו, ואין צורך להוכיח

 בראיה על הדרך האמור לעיל, והודעתם של שני הצדדים דיה.

C. A. 269/23 ז P.L.R 12 — 0 ם ו ר ט . ב ר נ א ט י ל ב : א ן י י  ע

C. A. 132/26 ו P.L.R. 118 — י ד מ . ח ן נ י ט ש ד ל ו  ג

C. A. 119/32 4 Rot. 1388 — י ק צ י ב ו ו ב. ד י מ ו  ר

C. A. 195/38 5 P.L.R. 538 — י ר י ־ ה . ב י נ ר י ד ו  ב

. ל י ע , ל ה ל א ר י א . ח ט נ ם י ת א ר ג ; ח ב א . ר ד נ נ ר ב ד ל  פ
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 1755. שנים שנחלקו בנחלה וטען כל אחד מהם שהוא המוחזק, דורשים שנים שטענו
קה.  • חז

 מהם להביא ראיה על החזקה. הביאו שניהם ראיה על החזקה, הרי הוכחה חזקת
י ראיה על  שניהם בשותפות. ואם לא יכול היה האחד להוכיח חזקתו והביא השנ
 החזקה, פוסקים עליו שהוא המוחזק והראשון בחשב למחוסר חזקה. ואם לא הוכיח
 איש מבעלי הדין את חזקתו, מטילים שבועה -על כל אחד ואחד על פי דרישת
 האחר, שאין לבעל דינו חזקה בנחלה. סרבו שניהם להשבע. הרי זה הוכחה

 ששניהם מחזיקים בנחלה בשותפות.
די באותה  ואם סרב האחד ונשבע השני, פוסקים שהנשבע הוא המוחזק היחי

 נחלה, והשני — מחוסר חזקה.
 ואילו אם נשבעו שניהם, פוסקים שאין הנחלה בחזקת איש מהם והיא

 שמורה עד שיתברר המצב.

 פרק עוני.

 על העדפת ראיות•
ן־יחיד י ת קנ  1756. שנים ששלטו בנכסים בשותפות, כלומר, החזיקו בהם שביהם, טענ
ת שותפות. נ ע ט  , ו

: ,,כולם שלי״, והשני — ״שותפים אנו בהם״, הרי ךא;תו של הטוען טען האחד \ 

 ״כולם שלי״, קודמת.

 כלומר, אם עמדו שניהם להביא ראיות לחזויק תביעתם, מקדימים את

ד לראית הטוען שותפות בנכסים. חי ךי י  דאיתו של הטוען טענת קנ

יהם: ״כולם שלי״, והביאו ראיה, פוסקים להם את הנכסים  אמרו שנ

 בשותפות, ואם לא יכול היה האחד להוכיח, והוכיח השני את תביעתו, פוסקים

 לו את הנכסים כולם.

ש ו כ  1757. בתביעת רכוש־שאיךעמו־טענה, ושלא פורש בה זמן, ראיתו של תביעת ר
 שאין־ענלו־טענה

ש ר ו  מחוסר החזקה קודמת. שלא פ

' ן מ ה ז  כיצד י מי שתבע בית שביד חברו, לאמר: ״בית זה שלי הוא, ואדם זה ב

 מחזיק בו שלא כדין. רצוני שיוצא מידו וינתן לי״, וטען המוחזק ואמר: ״בית

, מקדימים את ראית מחוסר החזקה ך י  זה שלי הוא, והריני מחזיק בו כד

 ושומעים אותה.

עת רכוש  1758. תביעות יקבץ בעלות, שלא פורש בהן זמן ושהן מוגבלות בסבה תבי
 . , , שיש־עמו־טענו?

ש ר ו א פ ל  העלולה להיות חוזרת ונשנית, כגון, מכר, הן בדין תביעות רכוש־שאיךעמןי- ש

* ז מ ה ז  טענה, וגם באלה מעדיפים את רא!ת מחוסר החזקה על ראית המוחזק. ב

 חוץ אם טענו שניהם שבאה להם הבעלות מיד אדם אהד, שבכגון זה

 מבכרים את רא_ית המוחזק.
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 כיצד? מי שתבע חנות שבחזקת אחר ואמר: ״חנות זו מאת ילי־אע׳א

ך, וטען המוחזק,  קניתיה, והואיל ושלי היא, הרי אדם זה מחזיק בה שלא כדי

 ואמר: ״מאת בלןר־אפ׳נדי קניתיה״, או ״מאבי נפלה לי בירושה, ועל יסוד כך

 הריני מחזיק בה״, מעדיפים את ראית מחוםר־החזקה ושומעים אותה. אבל אם אמר

י מילי־אעיא״ מבכרים את ךאיתו על ראית מחוסר־  המוחזק: ״חנות זו קניתיה אנ

 החזקה.

 1759. בתביעת בעלות מוגבלת בסבה שאינה עלולה להיות חוזרת ונשנית

 כגון בוולדות — ראיתו של המוחזק קודמת.

 לפיכך, מחוסר־החזקה ומוחזק שנחלקו בס;ח וטען כל אחד שםוםתו היא

 שילדה את הם^ח הזה, מבכרים את ראית המוחזק.

 1760. בתביעת קנין בעלות שפורש בה זמן מעדיפים את רא!ת מי־

 שקדם זמנו.

 כיצד? מי שתבע מגרש שבחזקת אחר לאמר: ״מגרש זה קניתיו מאת

 פלוני לפני שנה״, וטען המוחזק: ״מגרש זה נפל לי בירושה מאבי שמת לפני

י : ״ירשתיו מאבי שמת לפנ  חמש שנים״, מקדימים את ראית המוחזק. ואם אמר

ת מחוסר החזקה. ד  ששה חדשים״, מבכרים את ת

 •הוא הדין אם טען כל אחד מהם שקנה את נשוא־התביעה מאיש אחר

 ופירשו שניהם את הזמן שרכשו בו המוכרים את הרכוש, מבכרים את ראיתו של

 זה שזמן רכישתו של המוכר לו קודמת.

 1761. בתביעת וולדות אין משגיחים בזמן ומקדימים את ראית המוחזק
 כדלעיל.

 אבל אם לא התאים גילו של נשוא־התביעה לזמן שפורש על ידי המוחזק,
 הרי אם התאים לזמן שפורש על ידי מחוסר־החזקה, מעדיפים את ראיתו. ואם
 היה הגיל בנגוד לדברי שניהם או שאין הגיל ידוע, ראיות שניהם בטלות, ונשוא־

 התביעה נשאר ביד המוחזק.

ד — ראיתו קודמת. ת  1762. הטוען י

 כיצד ? מוכר וקונה שנחלקו בשעור המחיר או הממכר, מבכרים את ראיתו

בע יתר.  של התו

דת השאילה. ן בעלות קודמת לךז י  1763. הראיה לקנ

 כיצד ? מי שרצה להוציא נכסים מיד חברו וטען לאמר: ״נתתים לו בשאילה

: ״נכסים אלה מכרתם לי״, או ״נתתם לי במתנה״ - י  להשתמש בהם״, ואמר השנ
T - : T : - ! 

 ראית המכר או המתנה קודמת.

 1764. ראית המכר קודמת לראית המתנה, המשכון והשכירות; וראית

 השכירות קודמת לראית המשכון.

עת בעלות  תבי
ה שאינה ב ס  מ

זרת ונשנית.  חו

ו י שקדם זמנ  מ
תו קודמת.  ראי

 השוען יתד.

ת בעלות  ראי
 ושאילה.

 מכר, מתנה,
ן וכוי.  משכו
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 כיצד ? מי שתבע את חברו לאמר: ״מכרתי לך נכסים אלה, שלם לי מחירם״.

: ״במתנה נתתם לי ומכרתם לידי״, מעדיפים את ראית המכר. י  ואמר השנ

 1765. בשאלה, דא^ת הסתם קודמת. שאילה•

 כיצד? סוס שאול שאבד ביד השואל, ובא המשאיל בתביעת שוויו לאמר:

 ״השאלתי. לך את הסוס לארבעה ימים ולא החזרתו לידי, ואבד הסום ביום
 החמישי״, וטען השואל לאמר: ״לא הגבלת בפרוש את השאילה לארבעה ימים,
 והשאלת לי, סתם, את הסום להשתמש בו״ — ראית השואל קודמת ושומעים

 אותה.

 1766. ראיה משעת חזקת בריאות וראיה משעת מחלת שכיב־מרע — חזקת בריאות
ב־ ת שכי ל ח מ  ו

. ע ר ת הבריאות קודמת. מ  ךאי
 כיצד? מי שנתן מתנה לאחד מיורשיו ומת, וטען אחד היורשים, כי בשעת

 מחלת שכיב־מרע נעשתה המתנה, וטען מקבל המתנה שנעשתה המתנה במצב

 של בריאות — ראית מקבל המתנה קודמת.

 1767. מבכרים את ראית הדעת השפויה על ראית הדעת חזקת דעה
 שפויה וטרופה.

 הטרופה.

ת הישן וראית החדש — ראית החדש קודמת. ישן וחדש.  1768. ראי

 כיצד? מי שהיתר. תעלת המים שלו עוברת באדמת רעהו, ונחלקו בדבר

 חדושה איו יושנה, וטען בעל הבית, כי חדשה היא ודרש להעביר את התעלה,

 וטען בעל התעלה שישנה היא — מקדימים את ראית בעל הבית.

 1769. כל שדאגתו קודמת ולא היה יכול להוכיח תביעתו בראיה, דורשים הקודם בראיה
 , שלא הוכיח

. ה י א ר  ראיה משכנגדו. הוכיח — מוטב ? לא הוכיח — משביעים אותו. ב

ר ת א ן ראיה ל  1770. כל שדאגתו קודמת ולא עלתה בידו להוכיח כדלעיל, והביא שכנגד!• אי

 הרי אם לאחר שנחתך

 להביא ראיה — אין שומעים לו.

,  , . פסק־הדין
 ראיה, הרי אם לאחר שנחתך פםק־הדין על ידי השופט רצה הקודם־בראיה

ר,  פרק עוליען

 מי נאמן על דבורו׳ והעמדת דבר על חזקתו.
 1771. בעל ואשתו שנחלקו בנכסים הנמצאים בתוך בית שדרו בו שניהם, בעל ואשה.

 הרי אם היו דברים שהם לשמוש הבעל, כגון, דובה וחרב, או דברים שתשמישם
 לשניהם, כגון כלי בית ותכשיטים — ראית האשה קודמת.

 ואם לא יכלו שניהם להוכיח, נאמן הבעל על דבורו בשבועה. כלומר, אם
 נשבע שהנכסים האלה אינם משל אשתו, חותכים את הדין לזכותו.
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 ואילו בדברים המועילים רק לנשים, כגון שמלות, ותכשיטים, ראית הבעל
 קודמת. ואם קצרה יד שניהם מהוכיח, נאמנת האשד. על דבורה בשבועה.

 ואילו אם האחד הוא האומן או המוכר של הדברים המועילים לאחר, הרי
 הוא נאמן על דבורו, בשבועה.

 כיצד? עגילים הם מהתכשיטים המיוחדים לנשים. אבל אם היה הבעל
 צורף־זהב, הרי הוא נאמן על דבורו בשבועה.

 1772. מת הבעל או האשה, באים היורשים תחתיהם. אבל אם קצרה יד
 שני הצדדים מהוכיח כדלעיל, הרי בדברים המועילים לשניהם, נאמן מי שנשאר
 בחיים על דבורו בשבועה, ואם מתו שניהם, הרי בדברים המועילים לשניהם יורשי

 הבעל נאמנים על דבורם בשבועה.

 1773. נותן המתנה שרצה לחזור בו ממתנתו, וטען המקבל שאבדה המתנה
 מידו, הרי הוא נאמן על דבורו בלא שבועה.

 1774. הנאמן — מקיימים את חזקתו בתור זכאי־בשבועה.

: ״החזרתיהו לך״, נאמן ד ק פ נ  כגון שתבע המפקיד את פקדונו ואמר ה
 הנפקד על דבורו בשבועה, אבל אם רצה להביא ראיה כדי להפטר משבועה,

( 1 .  שומעים את ראיתו

 1775. מי שהיה חייב כמה חובות ונתן איזה םכום לבעל חובו, הרי הוא

(  נאמן על דבורו באיזה חוב זקף. 2

 1776. טחנה שכלתה תקופת שכירותה, ורצה השוכר לנכות מדמי השכר
 כסכום העולה בחשבון הזמן שנפסקו בו המים בתוך תקופת השכירות, ונחלקו
 השוכר •והמשכיר בדבר, ולא היתה ראיה ביד שניהם, הרי אם נחלקו באריכות
 זמן ההפסקה, כגון אם טען השוכר שנפסקו המים עשרה ימים ואמר המשכיר
 שנפסקו חמשה ימים, נאמן השוכר על דבורו בשבועה. ואם נחלקו בעצם דבר
 ההפסקה, כלומר, אם כפר המשכיר בעצם הפסקת המים, מעמידים את הדבר

 על חזקתו.

 כיצד? הרי שהיו המים זורמים בשעת התביעה והדין נאמן המשכיר על
 דבורו בשבועה. •ואם היו המים כוזבים באותו שעה, נאמן השוכר על דבורו בשבועה.

ו נוטפים על ביתו של האחד, אם  1777. שנים שנחלקו במךזב שמימי

 חדש או ישן הוא, וטען בעל הבית שהמרזב חדש הוא ודרש להעבירו, ולא היה

 יורשי הבעל
 והאשה.

ותן המתנה  נ
 ומקבלה.

נפקד. ד ו  מפקי

 באמנות החייב
ב זקף.  באיזה חו

כר ומשכיר.  שו

קת במרזב׳ ו  מחל
 ישן או חדש.
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 ביד שני הצדדים כדי ראיה, הרי אם בשעת העמידה לדין היו ׳המים נוטפים, או
 שהיתה נטיפתם תחילה ידועה, מעמידים דבר על חזקתו, ובעל הנטיפה נאמן על
 דבורו בשבועה, כלומר, משביעים אותו שאין הנטיפה חדשה. ואילו אם לא היו
 המים נוטפים בשעת העמידה לדין או שלא היתד. נטיפתם קודם לכן ידועה, אין

 בעל הבית נאמן על דבורו בשבועה.

 פרק רביעי.

 על השבעת שני הצדדים.

 1778. מוכר ולוקח שנחלקו בםכום המחיר, או במינו או בממכר או גם מוכר ולוקח.
 בשני הדברים כאחד, הרי מי מהם שהביא ראיה פוסקים את הדין לזכותו. ואם

 הביאו שניהם ראיה, חותכים את הדין לזכותו של המביא ראיה על היתר.

ד שניהם מהוכיח בראיה, אומרים להם: ״יסכים האחד לתביעת  ואם קצרה י

 השני, או נבטל את המכר״.

 ואם אף לאחר מכאן לא הסכים האחד לתביעת חברו, מטיל השופט על
 כל אחד מהם שבועה בדבר תביעת חברו. ופותחים תחילה בקונה. ואם סרב מי
 מהם להשבע, הרי הוכחה בזה תביעתו של השני, נשבעו שניהם — מבטל השופט

 את המכר,

 1779. שוכר •ומשכיר שנחלקו במכסת השכר עד שלא החזיק השוכר שוכר ומשכיר
 . . לפני חזקת

ר •וטען לאמר: ״עשרה זהובים השכר״׳ ואמר השוכר י ״לא השוכר.  בנשבר, ובא המשכי
 כי אלא חמשה זהובים השכר״, הרי כל המביא ראיה מקבלים אותה מידו. ואם
 הביאו שניהם ראיה, פוסקים את הדין לפי ראית המשכיר. ואילו אם קצרה יד
 שניהם מחביא ראיה, משביעים את השנים, ופותחים בהשבעת השוכר ן וכל
 המסרב, •מחייבים אותו לפי םרובו. ואם נשבעו שניהם מבטל השופט את השכירות.
 הוא הדין אם נחלקו בזמן או בריחוק מקום הנשכר, אבל אם הביאו שניהם

 ראיה פוסקים לפי ראית השוכר. ואם הטילו שבועה על שניהם, פותחים בהשבעת

 המשכיר.

 1780. משכיר ושוכר שנחלקו כדלעיל לאחר שכלה זמן השכירות, אין משכיר ושוכר
 , , , לאחר שכלתה

 מטילים שבועה על שניהם, והשוכר נאמן על דבורו בשבועה. השכירות.

 1781. משכיר ושוכר שנחלקו בסכום השכר בתוך תקופת השכירות, משכיר ושוכר
 משביעים את שניהם, ומבטלים את השכירות לגבי שארית הזמן. ונאמן השוכר השכירות.

 על דבורו ביחס לזמן שכבר עבר.
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לוקח 1782. נפלה מחלוקת בין המוכר והלוקח לאחר שאבד הממכר ביד הקונה, ר ו כ ו  מ
יעה , ,  כשיש מנ

. או לאחר שנתחדש בו מום המונע את החזרתו, אין משביעים את שניהם אלא  להחזרת הממכר

 את הקונה בלבד.

. 1783. בתביעת ארכא, כלומר, אם האריכו את הזמן או לא, ובענין תנאי  תביעת ארכה

 ברירה או בדבר קבלת המחיר, כולו או מקצתו, אין משביעים את שניהם. ובכל
 שלשת המשלים האלה משביעים את הכופר.

ת 1293. : 26 לחורש שעבאן שנ ת ו כ ל מ ר ה מ א  מ

ת וזיר השכלת העם ו ב ו ש ת ה נאמן ה נ י ד מ ת ה צ ע ו  חבר מ

 סיף אל־־דץ סיד חליל אחמד ג׳רדת
ת י ע ר ש ת ה ר ק ב ת ה צ ע ו  יו״ר מ

ם פטי ת השו ר י ח ת ב צ ע ו מ רת (תמיז) ו ט לבקו פ ש מ  סגן יו״ר בית ה

 סיד אחמד חלמי סיד אחמד חלוצי
י קו־גטא ת קאצ׳ דשו ק ה  יועץ מפקח ה

 עמר חלמי אחמד חאלד
ן י ־הד  סגן שומר פסקי

.  עבד אל סתאר.




