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בנידון
 שפתם את מבינים אינם הדין כשבית עדיםקבלת

 שילכההמקורות
 לוקי דר63 לקמי' דקתו לעוזי הני וטס מתורגמן. מפי טומעין המנסדרין 6ין 3 ו מכות כמפנסגרסינן
 רכ6 ומסני סתורגמן, מפי טומעת מנסדרין תסbSC 6 ומתנן הכי עמיד והיכי ופריך כינייהו. תורגמןרכ6
 ע"כ. ידע. הוס ד% סו6 ולסדורי קמרי דסוו מס ידע סוהמידע

 לרמ3"ס כחידונינו וכיקרנו עריס. 16 הדין כעלי הוו לעוזי סני 06 סר6מוניס מחקקת מכיךוכריטכ"6
 עדיס, טניס פי על דכתיכ כיון כעריס, דין זס 06 סתורגמן, מפי טומעין כי"ר ד5ין מס דפליגיסנהדרין
 ו% מפיהם טדרטינן כטס עדיס, טניס פי על מדכתיכ לעדות פסולים הס כעלמם מעידין טליןדעדיס
 6ל6 כפיסם, מעידיס מס דסל5 כעדיס, חסרון ט6ין 16 עדיס, כ6ן ט6ין כעריס פסול דוס כתכס,מפי
 נימ6 6י לפיכך עדותם, עפ"י לדון יכולים 6ינס מעידיס מסעויס מה מ3יניס ט6ין כיון כדיינים דיןדוס

 מסכמה יט 06 ד3ריס ד3עלי 3דייניס, תמרון 6ל6 כעדיס פסול Or 6ין ע"כ מוו כע"ד לעוזיםדהנהו
 זס הדכריס כעלי טל טפתם 6ת מכיניס "5ינס דזס וע"כ , כתב ע"י טענותיסס 6ת לם5ת יכוליסכיניהס
 חסרון זס ד5ין וכיון סתורגמן, מפי 1ל6 מפיהס כתמס, מפי ול6 מפיסם מטעם ול6 כדייניסחסרון
 טהדייניס כיון לעוזי, סס מסעדים כמו זה סרי לעוזי, סס דכריס כעלי 06 ה"מ 3דייניס, hSbכעדיס
 סמכו5ר מס ולפי הוו, עדיס לעוזי דסנהי הר6טוכיס לפי 36ל סי6. 6חת וד6 ד6 הספה, 6ת מ3יניס6ינס
 טוס 6ין דכריס ככסלי 6כל כעריס, הו5 הפסול %ן עדיס, טניס פי על מדכתיכ הו6 דהח0רוןממכנס
 עבות יט הדין, כעלי טפת 6ת מ3יניס 6ינס טסדייניס hSh לעוזי הס כע"ד 06 לכן כמורן, מפיסספמול
לזם.

 ם6נו ומה יז: ס"ק וככ6וריס סמתורגמן. מפי טומע מדיין יסים ל6 דיינים: כהל' 1 סע" יז סי'וכתו"מ
 סממ"ע כתכם מתורגמן, ע"י טדניס כלל למונס מכיר סכי"ד וקין תורגמס מלרן סלועזיס כמכפיסנוסגיס
 כענין 6פחר ו6י סו6יל כתם והכ"ח כלוס. סק3לס 6תר וקין עלייסו כקכלו הו"ל קבוע הי"ו ויםסו6יל
 כדיני קע: מי' סג6וניס תטו3ת h~3D 1 ס"ק וכתומיס הפקר. טל עולס יהיה זס כטכיל דל6 מותר,6תר
 9b~ro, ולזכות המייד לחייב מתורגמן עפ"י דניס ממונות כדיני 35ל מתורגמן עפ"י דניס 6יןנפשת



יטממונות

 לזוז דפין סתומים ומסיק כתיב. סעדת וסלילו ו5דרכ6 ליונם, 6חר5יס 6נו דפין דניס 5ין כד"נדדוק6
 עכ"ל. קכלס. דברי דכריסס סכלמדכריסס

 דרכך כעוודך וטס עדים. לענין גס קמור כע"ד לענין טכתכ זס טכל סתומיס כתכ כח מי' עדותוכסל'
 גס וידעו טסכינו 6חר בי"ד טס טסיה לסמ"ע אפי' י"ל רכ5, 5ת וקבלו מתוזזן טל סרב סיס טסותמגס
 כדיינים hSb כעריס פסול זס ט5ין כיון לדון, יכולים לטונס ומכיר טיודע 6תר בי"ד 6ין 06 מט6"כלדבר,
 מפקר. טל עולס יסים זס כסכין דל6 מתורגמן, ט"י ממונות וינידניס

 ממונות, ~יני נפטות דיני כין מחלקים מטו"מ כדייניס, דין bSb כעדים פסול Or 6ין לג6וניס דגסתרקם
 ספקר. טל עולס יסיס טל6 פמוליס כעדיס ידונו כסריס עדיס 5ין 6ס וכי , כעדיס פסול זס סיס 505כל
 וסייס מכ"ח לדברי טהמכיס מל6 מי' ח"5 הרדכ"ז תטו' כטס טסכי5 ג P"D יז סי' המטפט כסערועי'
 עליסס. ודנין ותנועות רמיזות ע"י טענותיסן טומעין כלל תורגמן ליכ6 ד6י אומר 5ני סטעס ומזתטס:
 סדין. אותו סלעוזיס כעדיס גס טססקנו מסולפי




