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עב 1613A- 'ונסונונונותת'ק

הדיוןנושא

הדין.בביתשבידובההעיסקהפרסיאתיודעיםהםשלדעתואבשיםכמהלעדותלהזמיןבקשאי

לאשאםולהזהירםשביתלהזמיבםמבקשואיהופיעו,לאהשאר .והעידוהופיעומהםשבים

שיאשרבימיישהחלסתמכחלהעידח"ביםיהיושלפיו ,הבאהצוהדיןביתעליהםיוציאיופיעו

הצו.את

שהםהעדותעלהעדותלפביאותםשייהדרירייאיבייכמודהוהעידושהופיעועדיםאותםעל

העדיםולהיפר,שקר,עדותלומרהדרכהפירושהאיןזווהדרכההדין,בביתלמסורעומדים

,הדרכהלדבריו .להעידםיעומדהםמהולשבןלזכורשעל,הםאלאלאמת,להיצמדמתודרכים

 .העדותאתפוסלתלעדותשהדרכהסועןביבייכ .המשפסלפביעויידכלשלחובתוהיאכזו

דיןפסק

בדחית.הבאה,בצולבוא,המסרבהעדאתלכפותהבקשהא.

 .פסולההבעייד,בייכ '"עהעדותלפביעדהדרכת .ב

גולדשמידססוביה )-(וו"סיהושע )-(אביידלוין,דובאברהם )-(

לדיוןהשאלות

 .ולהעידלבוא-בימיישבאמצעות-עדכופיןהאםא.

 .הבעיידכייבעיי'בעדותושבזכרעד .ב
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'יבכדבכנו:;כופיןקכגסייסוףגו:;וייווווסד'יווורווגבכנ'ירגגו:;סוסייקכוויסייוסף'יגרכיכווג .א

ו:;חין )י'(בכמיו:;ספסוק'יג'ינכ'יו:;'יוגחוחוורוכיסיו:;חמכסקיומן,בכנו:;כופיסמייבכככנבכדוווונ'יגיד

ס C'ינכ'יגגירורוכווג . Cבכיייייד'י, Sגכר'י Cמוון cגמייוווווו Sממחנחחיכ'י cבכדווו'יגדווווו Sמבכנכופין

C נפינ'יבכידנגייידנגוח'יבכדחוונכוף'ידיןגוויכ'יגוC יC ובכנחויןכמ'יגוC ,ממרקונחיןS גמייוווווו. 
בכמיגכרך'ירככיייככי'יייד'ידיןוייסדררפט,בכמיפט cמר rובכ ,י'סייקכווסייחויימיוסףדכריובכיי

 . 12'יבכר'י rתכבכמיייוכררותויידיכי , 774

וודמדכרמיכיי'יווודי Cומכס'ידותחדידבכיתריכי'יכייוווכןמדרייימ cרגחחמרחמכתווכתגגמי .ב

ו'ינכתחנח,מו Sבכחמרי cחדרגגרי'ימרמו, Sבכחפינוחמרחגיגחרגמחי,מו Sבכנ'יוחיגבכיח .נחגרי'י

יד:סבכייכחסייוייבכ Cו'יייגפ"וובכדווו'ירמגייסוכווג.יוכומו Sבכחפינו'יוחמרגכןורגח Sוחינח,מו Sבכ

כי C'י'יבכדכירו r'יחפינוכ,ר rוכחחריס'יזכירו'יו Cחוידוכווגרח'י Cוחחד'יבכרוווחוו'יוזכרחווד

C יריכזכרחס'יבכיד'r בכ'יוווגבכחוווו'יזכירחסחגנמבכי.ד'יS חבכ"פמוC מפכימבכידחיכוכזכרC רומ'יז'י

ידבכ.נח cגדגרקר C'יבכידכחינודיןגבכנגבכיכי

כר rכנח'יבכדגיוד Cיחו:;'יכתגבכנפי'יוח'יטבכס Cחוורוכיסכמ'יגו:;סרמז)(בכמיס Cפסוק'י'ינכ'יובכיי

'יבכדוווחוו'יזכיר Cמו Sבכ'יוווגבכ Cחוקר, Cכמבכידגבכיכיווידמ'י'יוווגבכ,דגריבכנמסוומךחנחגבכדווו

כז'יבכרנ'יגיח'יוווגבכבכנחיסור Cיונפיכו ,דגריובכנמסוומוחנחזכרוכובכפייימבכידו:;חיכוגבכדוד Cיח

C ניבכידr מכווווc מדגרו:;כחמרוסC וי .וורזוקקרC מגחריסc חיןr וורק'יC ווחנחגרידחדC ו:;מח'יוח ;:ו

חמרת C'יגומפכי'יבכד Cחוגבכדווו,ו:;כזכרנוכרמ'י Cבכדחוווו'יטבכ'יוגבכ"דגבכדוחוכזכרנח'יבכד

כחמןחיכוגבכדוחוו:;כזכר Cגפירוחומר'יבכדחסגס'יפוסקיסרוגונדבכח .כזכרנחוגחמחגבכדוחו:;כזכר

חכןחס'יבכדנ Sחנגרריכונ'ידיןגיחחיןר cכחרקפסונ'י'יבכדוווכיסיייחך ,מחקגנחבכדותווחין

כיוןר'י, Cכבכדוחו Cיייסוגדיבכגד .ר'י Cכעדוחוגעדווווכזכרכיחומר'יבכדחסחךגבכדוווו,כזכר

C יזומפכיחנחחיכ'יפסונחו'C ו:;זוופסונ'יבכדוחוגדיעגדו:;גסויייס,דC חוחו'יטע'יו:;'יגבכיידו:;יס. 
 . Cייבכיי

'י'ידרכ'ימו:;וסגסנפוסנו Cגק C'יכחגעו:;נג'יסחייגוח'יעדדגריחח'ידיןגיחו:;מעדידןוגכידון

חזורקטעבכנ'יכחגבכבכייי'י rבכדכחגבכחיקגחוחו Cוס cמוגס'יחוגבכ,נ cריכובכורךנ C'ימוקדמח

חגיבכ'יחוח'יבכנ'ידיןנגיוומן r'יו Cגסמ'י .גבככיןנ'יבכיד'יפסונ'יכחגבכנ cגגבכיידודיכו'יכידון,גחוחו

נגוח.וסרג

סייבכ'ינח'ימוקדמוו'י'ידרכ'יוגסגבכדוווומגונגנ'יי'י'יבכד C'ידיןגיווס C'יחר'יבכדוחמיבכוו cנחוור

 .גבככיןנ'יכריבכקנ cמנ'יחיןובכייכ'ידגריס,חחנסדרנו
לויו.כדואברהם

ב



גממונות

פייעגגכעריתיכ~גיר~ערעכגיפיו tקכגסיייסמסרמירתייית tס tכיסייקגמסיי~כרגיייגתכ tפ~

t מי~כייירפריכי~ימיית 5~פעכגפי~ריו~מס~ממריכיסמקרי ~כ~קייפו,עכגיפיוt עכמייכ~ימ
מי,י~ 5פסיףיפכ"מג,סייכתיכיתיככ tפעיירמכ, tיג'כככ tכימ t ~~ימי~כיייררמכ tפיימחרמחרגכ

מיתטיסייכייקיעיריס tיקיכטרסיי,סיי Iמכ~ע"ריריעת tייפיי~,ייי tר tיערי tיפייר,פפריס tימייי
כי tי tכיייררקרכגיייעכרמ~פייפפטיס, tפפי tריריו t ~כת 5יחכמ,סייסכ~רריויעקכיק~כיתיכ,
זנפכיכיריוכתימככ ,~"ט Iע"ימייכיר 5 ~ע"יככחר tכיייררק ~ Iייית, 5~פעככגיףיגיכ~ימגפי~גח
כ~סגפ~,מכי~ס~כמיסמתכריורקמכמכ~סמיוגפי~גחפ"פרכריס,כגפ~כייירריוכ~ס tי tמף
 .~מכ~ו 5ע"יעריתכ~גיר~עריסחתכגיף~ריוככיתרמיוכרח~יכגו

ייייס.יהישע

ג

חת~כיח t ~סייקגחסיי tפתייעייככיייר,כ~עיר~ערעכערגחיתעית 5כחפכגפית tי~חסככיריוח.
עגיייסעיייגסרגיפיוי"כימייג ,יית 5~פגכעכגפיי Iי~ 5פעכרגיפיוחסר~תירתס tכייסף~כרגי
יס tפ~יחע"ג)ריי~גסייחתייס(עייכייירעפיייכערגחיתכפכית~סיתרר~ריערגחיתי~ס,ע"יימפיכי

רמיוס tירירכ tחכקיכספריחפכס .~סייקגיסיי~גריימכיחיריעייפס, tעכ~פכיכיסכקרחחיכו Iרמ
 .כיקיסכטעכתפי 5עכפטיר~עזכיזחסנזוופקוס ~י~ומייג .ו Iי~ 5פענגופיו

נגכיחכנמפיו,פפכייח 5נ~וכמיסחס~פפע"~נטעווכיזי tככע"זרקניקיסטעכתזמיוייינמוכ.
נ~חפירזעניוכזחירייתח~ספקגנניכפי~וגרע~ר tמיותי 5כפחיסיריסמריכי~יחנגכיי t~ער

כעייזסוחחיווזנ~פו 5עכו tותו 5פקייסענפגריחירייו~כינ~עירחייכעניו tיגווס tיפכספיקו,
t ~כייכ 51~גרכייזכרכרי(ועייכרכרכעיירכגננ~וח,רמיוכיקיסנופרכיזוי~יt זחניקיינ 51~גרייחס

ריוני tי tפ~פיקרימיסורמיספקעכיכחרס tריפספיקריפפיכחרספקפמיסירח,פפוכחספקזיו
פיס). tכ

חיוחייגוכגחיר~נקוכח,זרככווספקפררככוחנחיתי 5פחיויחייגע"חחנחרמיכיר tרחפוחעייגג.
נעזספקמיכונגפותו~חסו~ספקכזרככווזחיחיוכ~ומנ~עיז~עזחיוכר 5זפגיוומ"מנגפותו,

זכחנקוחנממיכו, Iנ~כיזחי~כיייזיעננ~עיז,ורמימזרככוחייכיזו 5מ~עזז~רינכי"ז,ספקמנמ
כחוכתסכיזווז~וחמנמנקינמזרככונספקגננייו I ~ tכיזוןזמיןיייננגפותו,עכי~ס~מס~מחרוכיס

t ממי~ימנגפיתי,~כיייזנt רחירייתח.כעזיתכגפית~כיייזכחייכגמיכיריומיתי

~פסיז tר 5ר~מנחככיייר,~כיזיויכפסק~יגרעגכררכרכ tכמפיתיר tכממכי, tזירוכיריומפכס .ר
עזיסקכנתנפי tמחרנריוגזינכיייר~כיזוומתירי Iסחיסערגמית~פסקככיטיכנערגמיתפכ~
מויפ~גוחס t~רי tפחרכריועניי~יקכנימגורזיס 5 ~כי tמסרגסייייכיכגו ,~עירינמערייו tיס tחז
~ריכרכרי~סזו t~כיייריחפיכי~ע,דעכ tחרחייכ tנחרכירסחיוחכככיכי~ס tטעכיתכגכיירק



ירושלים-דיופסקיד

c זכויוחיססכעכיןעכייסוסקככווכפיעעכחסכפיחכחכרוןיכוכיסחיכסc ,כי"רמכמחיןחכככסס
חוחעוכככגחכויס(רכריפסוכיסרייכיסעכיסוכקככורגסרחיסכסכיחרחין .סערעכ Cמרמירכ Cכמר
סעעכוחרסריסחסחכי Cרכסעיר,כיס IIרמח)ס"קכוחס"מגס"קכמסיימ"וס 5וקפסוכיסס Iערחוח)

C כI כI 5ר'חכחכככערייןסרכרערכחסס C רככןפסרכיסעריסחררייכיסכקככחעעוכחיססככירררררך
כפערככרסער C Iסרסעעוכחככסרכרערככר Cכמקרסחככ ,סר IIעכסקככרחחררר Iסכמכקעככ Iמרע

כי"רחר Iס '''פעכערכחרחרר Iכמככסעירוכ Iכמזסכירוןכרמרחרחיןוע Cרפכסעי.דממירכרכגמרי

כערכחרחפכסחכן cסחסחכי Cרקפכ),סערספ"חסריןסרר(עייכיסס Iכרחכחיח 5כסריכרכחיוכ Cכ

חכירסכח Cסמירכ Cכמרכי"רסיחרעפ"יכח cכערכחוחפכס Cר 5כחיןככיך"רחכככי"רסיחרעפ"י
סע.דעכ

כסעיר,סעריסחחככפרח Cרימסרסחררחס Cכירסףככרכיס"כסריןרמעיקררחע"גכרחסוככןס.

ככפייחכערכחרחספכיסר cחככיר"רועור.זחחסוכרע.ככר Cכיר"רחכי cחככעכר"ס,י"עחפיכררח"כ,
כפוכחכססחסורככןעררח,כחוחס Cכחרעכחמחרמסופקמו 5עוסכי"רסכי"ר,ע"יס Cחיעסערוח
עכס Iכפסריןרככרכיוןירחר,עררכורחס .קו Cערמירוק Cעכח 5סכרעחססזסער 5כחין cככחכיסס

סריוןככר cחזסככירוןחככפכיכיס,חויכיוכחיןחז cוס cמרקמוחרחסערכחוחכיריכי"רעפ"יסער
ע"יס Cחיע Cחע"פסערעכסכפיסגס Cח 5כמסערכחרח,ע"ירכרכ cכחמיחרס Cכע Cסמרסוככמי
סערכסזמכחגסרח"כסערכחוחסחערכרחע"יס Cכעסכי"רוריוןרכ Cמומ"מכערכחוח,סכי"רפכיימ

וזפכיסעככקרחסכי"רס Cרכחמס cזס,רירןיזמר Cסערכחרחס Cס 5כע C Cכמר Cיסערכחרח '''ע

מס. cעככקרחפכיכיסחריכיוכחיןכ cססיחרחחחיןרככןכערכחוח,
סערכחרח,ע"יסעריססכחחחחככפרחסחוכעכ"כח Cכקעכרכררןכסעירערר C 'סזססכירוןכככ .ר

חסררססעריסרסררכחסכי"ר,כפכי Cעררחסכפכיסעריסחחכסרריךוכסגסוח Cסיר 5מסכ"כ Cרכירן

גסוזמסיכסוסחסרכסעיר,ככוחסעריסחחככפוחסערכחרחיסכימרזסכמקיסחכןסחס , Cסמ" Iככ
סירכחר cכחכעעוח,ירס 5מחס Cכעכחסעריססכחחורך 5כסכרייפסקעוכ Iככחזעעכחוחחקככחס
פנס Cרכירןחויסכריןסיוסכרון Cריימ.דסעוכמוחני cמכזסכיסנרחמכסססחוכעכ"כ Cס Iמררע

 cמכיסמ"יוחרכזסכסממירסכי"רעכרחיןכרינכס,סוחכךכוכרמרסכי"ררעכי Cחפכערכחרח
כערכחרח.פניסכסחירמקוסחין cככןרק"ומר, 5ע

דט. Iגרלדשםה Iטרב




