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ׁשֹוְפִטים  (דברים ט''ז)  (דף עד''ר ע''ב) רעיא מהימנא .1
ר ְיָי'   ָעֶריְך ֲאׁשֶ ָכל ׁשְ ן ְלָך ּבְ ּתֶ ֱאלֶֹהיָך ְוׁשֹוְטִרים ּתִ

א, ָמֵני ׁשֹוְפִטים  ִפּקּוָדא ּדָ נֹוֵתן ְלָך ְוגֹו'. ּבְ
י   (תהלים עה) ְוׁשֹוְטִרים. ְועֹוד י ֱאלִֹהים ׁשֹוֵפט, ּכִ ּכִ

ֶתר (מ', מניה) י' ֵניּה כ', ּכֶ ּבָ חּוׁשְ ָהָכא,  (בתר) יֹו''ד ּדְ
יל ה''א ה''א ּפִ , ְוֶזה (ה''ה) כ' ֱאלִֹהים ׁשֹוֵפט, ֶזה ַיׁשְ

אָיִרים   ו' ו'. (ו''ו) ּדָ

  

ָכל  .1 ן ְלָך ּבְ ּתֶ ׁשְֹפִטים ְוׁשְֹטִרים ּתִ
ר ה' ֱאלֶֹהיָך ֹנֵתן ְלָך  ָעֶריָך ֲאׁשֶ ׁשְ

ִמְצָוה זֹו ְלַמּנֹות ׁשֹוְפִטים  (דברים טז) ְוגֹו' ּבְ
י ֱאלִֹהים   (תהלים עה) ְוׁשֹוְטִרים. ְועֹוד, ּכִ

י י' ּבֹונֹו כ', , יֹו''ד  (מ', ִמֶּמּנּו) ׁשֵֹפט. ּכִ ֶחׁשְ ׁשֶ
יל,  ּפִ י ֱאלִֹהים ׁשֵֹפט, ֶזה ַיׁשְ אן, ּכִ ַאַחר ּכָ

 ֵה''א ֵה''א, ְוֶזה ָיִרים, ֶזה ו' ו'.

ֶחֶנק.  .2 ַסִייף. ָלדּון ּבְ א, ָלדּון ּבְ ַתר ּדָ ּקּוָדא ּבָ ּפִ
ֵריָפה. ָלדּון  ִדין ׂשְ ִדין ְסִקיָלה. ָלדּון ּבְ ָלדּון ּבְ

ַסִייף ְלַמאן,  ְלָסָמֵאל. ֲהָדא הּוא  ּבְ
ה   (ישעיה לד) ִדְכִתיב, י ִהּנֵ ַמִים ַחְרּבִ ָתה ַבׁשָ י ִרּוְ ּכִ

ֵרד.  ַעל ֱאדֹום ּתֵ

  

ַסִיף, ָלדּון  -ִמְצָוה ַאַחר זֹו  .2 ָלדּון ּבְ
ִדין  ִדין ְסִקיָלה, ָלדּון ּבְ ֶחֶנק, ָלדּון ּבְ ּבְ

ַסִיף ְלִמי?  ֵרָפה. ָלדּון ּבְ ְלָסָמֵא''ל. ֶזהּו ׂשְ
תּוב ּכָ ַמִים  (ישעיה לד) ׁשֶ ָ ָתה ַבׁשּ י ִרּוְ ּכִ

ֵרד. י ִהּנֵה ַעל ֱאדֹום ּתֵ  ַחְרּבִ

א.  .3 ַחְרּבָ א ּדְ ִריְך הּוא, י' ֵריׁשָ א ּבְ קּוְדׁשָ ֶחֶרב ּדְ
יָלּה.  יִפּיֹות ּדִ ֵרין ּפִ א. ֵה''א ֵה''א, ּתְ ַחְרּבָ ו' ּגּוָפא ּדְ

ְרּדֹוף, חַ  י ֶצֶדק ֶצֶדק ּתִ יָנא ִמּפִ יִנין, ּדִ ֵרין ּדִ ְתִכין ּתְ
א.  ּתָ ְלּתַ ין ּדִ ית ּדִ י ּבֵ א, ְוִדיָנא ִמּפִ ְלֵעיּלָ ין ּדִ ית ּדִ ּבֵ
עֹו  מֹוָדע, ֵאין ָאָדם נֹוֵקף ֶאְצּבָ ּתְ ּוֵמָהָכא ִאׁשְ

ַמְעָלה. ן לֹו ְרׁשּות ִמּלְ ּתַ ּנִ ה ַעד ׁשֶ ַמּטָ  ִמּלְ

  

רּוְך הוּ  .3 דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ י'  -א ֶחֶרב ׁשֶ
רֹאׁש ַהֶחֶרב, ו' ּגּוף ַהֶחֶרב, ֵה''א ֵה''א 
ְרּדֹף,  ּה. ֶצֶדק ֶצֶדק ּתִ ּלָ י ִפיִפיֹּות ׁשֶ ּתֵ ׁשְ
ל  ין ׁשֶ ית ּדִ י ּבֵ ין ִמּפִ ֵני ִדיִנים, ּדִ חֹוְתִכים ׁשְ
ה.  ל ַמּטָ ין ׁשֶ ית ּדִ י ּבֵ ַמְעָלה ְוִדין ִמּפִ
עֹו  אן נֹוָדע, ֵאין ָאָדם נֹוֵקף ֶאְצּבָ ּוִמּכָ

ֶנת לֹו ְרׁשּות ִמ  ּתֶ ּנִ ה ַעד ׁשֶ ַמּטָ ּלְ
 ִמְלַמְעָלה.

יָנא.  .4 ַכח ּדִ ּתְ ן ִאׁשְ ּמָ א ֲאדָֹני. ּתַ ַחְרּבָ ָקא ּדְ ַנְרּתְ
ִריְך  א ּבְ קּוְדׁשָ א ּדְ ַמע ידוד. ַחְרּבָ ְקִריַאת ׁשְ ּבְ

ַמר רֹוְממֹות ֵאל   (תהלים קמט) הּוא, ָעָלּה ִאּתְ
ְגרֹוָנם ְוֶחֶרב   יק ַחי ָעְלִמין, ּבִ ַצּדִ ָיָדם. ּבְ יִפּיֹות ּבְ ּפִ

ח ּוִפי,  ְפּתָ ָפַתי ּתִ ֵביּה ֲאדָֹני ׂשְ ְרָכאן, ּדְ ִליל ַח''י ּבִ ּכָ
יָקּה, ַנְרּתִ א ּבְ יּה ָעאל ַחְרּבָ ַוֲחַמת  (אסתר ז) ּבֵ

ָמָהן   ֵרין ׁשְ ִרין ּתְ ָכָכה, ּוִמְתַחּבְ ֶלְך ׁשָ ַהּמֶ
ָנִהי.  ְיֲאהדֹוָ

  

יק שֶׁ  .4 ם  -ל ַהֶחֶרב ַנְרּתִ ֲאדָֹנ''י, ׁשָ
ַמע  ְקִריַאת ׁשְ ְיהָֹו''ה.  -ִנְמָצא ִדין. ּבִ

רּוְך הּוא, ָעֶליָה  דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ֶחֶרב ׁשֶ
ְגרֹוָנם  (תהלים קמט)ֶנֱאַמר רֹוְממֹות ֵאל ּבִ

יק ַחי  ַצּדִ ָיָדם. ּבְ יִפיֹּות ּבְ ְוֶחֶרב ּפִ
ּבֹו   ָרכֹות, ׁשֶ ֲאדָֹני ָהעֹוָלִמים, ּכֹוֵלל ַח''י ּבְ

ח ּוִפי, ּבֹו ִנְכֶנֶסת ַהֶחֶרב  ְפּתָ ָפַתי ּתִ ׂשְ
יָקּה, ַנְרּתִ ָכָכה, (אסתר ז) ּבְ ֶלְך ׁשָ ַוֲחַמת ַהּמֶ

מֹות  ֵני ׁשֵ ִרים ׁשְ  ְיֲאהֹדָֹוָנהי. -ּוִמְתַחּבְ

יּה,  .5 ִריָכא ּבֵ ן ַקו, י' ּכְ ּמָ ֶחֶנק, ַזְרָקא. ּתַ ָלדּון ּבְ
ָטא ִמנֵּ  ְ ׁשּ ִאְתּפַ ִפיס ְלָסָמֵאל,ְוַקו, ו' ּדְ יּה ּתָ  יּה. ּבֵ

ָנִים. ַמאי מֹוט  (במדבר יג) ׁשְ אּוהּו ַבּמֹוט ּבִ ָ ׂשּ ַוּיִ
ִאיהּו יֹו''ד ֵה''א ָוא''ו ֵה''א,   ע. ָאָדם ּדְ ַההּוא ָרׁשָ ּדְ

  

ֶחֶנק  .5 ם ַקו, י'   -ָלדּון ּבְ ַזְרָקא. ׁשָ
ֶטת  ֶ ׁשּ ְתּפַ ּמִ רּוָכה בֹו, ְוַקו, אֹות ו' ׁשֶ ּכְ

ה. ּבֹו ּתֹוֵפס ְלָסָמֵא''ל, ּנָ (במדבר  ִמּמֶ
ל  יג) ָנִים. ַמהּו מֹוט ׁשֶ ׁשְ ֻאהּו ַבּמֹוט ּבִ ָ ׂשּ ַויִּ

ע? ָאָד  הּוא יֹו''ד ֵה''א ָוא''ו אֹותֹו ָרׁשָ ם, ׁשֶ

https://dailyzohar.com/


Zohar Shoftim   שופטים זוהר–   

DailyZohar.com 

ִעים,  ָעה ְוַאְרּבָ ׁשְ ַמ''ה, ְוד' ַאְתָוון ידוד, ֲהֵרי ּתִ
ית  ׁשִ ִאיּנּון ּבְ ִעים ַאְתָוון, ּדְ ָעה ְוַאְרּבָ ׁשְ ן ּתִ ּבָ חּוׁשְ ּכְ

ִיחּוָדא יִבין ּדְ ִיחּוָדא  ּתֵ יִבין ּדְ ית ּתֵ ָאה, ּוְבׁשִ ִעּלָ
אּוהּו ַבּמֹוט  ָ ׂשּ ִאיּנּון ו' ו', ְוַהאי הּוא ַוּיִ ָאה, ּדְ ּתָ ּתַ
ֶאְמַצע ָו''ו,   ָלא א' ּבְ ְייהּו, ּבְ ִפרּוָדא ִמּנַ ָנִים, ּבְ ׁשְ ּבִ
אּוהּו  ָ ׂשּ א ַוּיִ ֵלית ִיחּוָדא ְלִסְטָרא ַאֲחָרא, ֶאּלָ ּדְ

ָנִים, סָ  ׁשְ ָמֵאל ּוַבת זּוֵגיּה, עֹוָלם ַבּמֹוט ּבִ
 ַהִנְפָרִדים.

ע אֹוִתיֹּות יהוה   ֲהֵרי   -ֵה''א, מ''ה, ְוַאְרּבַ
ע  ׁשַ ּבֹון ּתֵ ֶחׁשְ ע, ּכְ ִעים ָוֵתׁשַ ַאְרּבָ
ל  בֹות ׁשֶ ׁש ּתֵ ׁשֵ ֵהן ּבְ ִעים אֹוִתיֹּות ׁשֶ ְוַאְרּבָ
חּוד  ל ַהיִּ בֹות ׁשֶ ׁש ּתֵ חּוד ָהֶעְליֹון ּוְבׁשֵ ַהיִּ

ֵהן אֹוִת  ְחּתֹון, ׁשֶ ֻאהּו ַהּתַ ָ ׂשּ יֹּות ו' ו'. ְוֶזהּו ַויִּ
ִלי א'  ִנְפָרד ֵמֶהם, ּבְ ָנִים, ּבְ ׁשְ ַבּמֹוט ּבִ
ד ָהַאֵחר,  ֵאין ִיחּוד ַלּצַ ֶאְמַצע ָו''ו, ׁשֶ ּבְ
ָנִים, ָסָמֵא''ל  ׁשְ ֻאהּו ַבּמֹוט ּבִ ָ ׂשּ א ַויִּ ֶאּלָ

ְפָרִדים.  ּוַבת זּוגֹו, עֹוַלם ַהּנִ

ֶחֶבל  .6 ה'  ּבְ ּה, ֲאִחיָדן ֵה''א ֵה''א, ּבְ ֵיָחֵנק ּבָ ּדְ
ָמאָלא. ו'  ַיד ׂשְ ַיד ְיִמיָנא, ּוְבה' ּדְ ָעאן ּדְ ֶאְצּבְ
''ד, ִמיָתה  ְידֹוָ ָמא ּדַ ְלהֹון. ׁשְ ֶחֶבל. י' ֲחִניָקא ּדִ

ָרֵאל. ים ְלִיׂשְ (עיין בראשית כ''ב   ְלָסָמֵא''ל ְוָנָחׁש, ְוַחּיִ

א ע''ב) י ֲאִנ''י ֲאִני   (דברים לב) ּוְבִגין ּדָ ה ּכִ ְראּו ַעּתָ
ִדי. ֲאִני ָאִמית ֵלאלִֹהים  הּוא ְוֵאין ֱאלִֹהים ִעּמָ
י. ַוֲאֲחּיֶה  ָלא ֵהיְמנּו ּבִ ִמי, ּוְלָכל ּדְ ׁשְ ֲאֵחִרים ּבִ

יִלי. ּקּוִדין ּדִ ֵהיְמִנין ְוַנְטִרין ּפִ  ְלִאיּנּון ּדְ

  

ּה ֲאחּוזֹות ֵה''א   .6 יֵָּחֵנק ּבָ ֶחֶבל ׁשֶ ֵה''א ּבַ
ל ַיד ָיִמין ּוְבָחֵמׁש  עֹות ׁשֶ ָחֵמׁש ֶאְצּבָ ּבְ

ֹמאל. ו'   ל ַיד ׂשְ ַהֲחִניָקה   -ַהֶחֶבל. י'    -ׁשֶ
ם ְיהָֹו''ה  ֶהם. ׁשֵ ּלָ ִמיָתה ְלָסָמֵא''ל  -ׁשֶ

ּום  ָרֵאל, ּוִמׁשּ ים ְלִיׂשְ ָחׁש, ְוַחיִּ ְוַהּנָ
י ֲאִנ''י ֲאִני  (דברים לב) ֶזה ה ּכִ ְראּו ַעּתָ

ִדי, ֲאִני ָאִמית  הּוא ְוֵאין  -ֱאלִֹהים ִעּמָ
ּלֹא  ִמי ּוְלָכל ׁשֶ ׁשְ ֵלאלִֹהים ֲאֵחִרים ּבִ

ֲאִמיִנים  -ֶהֱאִמינּו בֹו, ַוֲאַחיֶּה  ּמַ ְלֵאּלּו ׁשֶ
י. ּלִ  ְוׁשֹוְמִרים ִמְצוֹות ׁשֶ

ִאיִהי יֹו''ד,  .7 ֶאֶבן ּדְ ְסִקיָלה ְלָסָמֵאל, ּבְ ָלדּון ּבִ
ִאיּנּון  (צדיק) ָזִריק ָלהּ  ָעאן ּדְ ֲחֵמׁש ֶאְצּבְ יּה, ּבַ ְלַגּבֵ

ן ה'.   ַתּמָ ֵתף ּדְ ִאיהּו ו', ּוַבּכָ ְדרֹוָעא ּדְ ֶנה ּדִ ה', ּוַבּקָ
ָמא ְמפָֹרׁש  ִאיהּו ׁשְ ָבה, ּדְ יּה ַמֲחׁשָ ְוָזִריק ָלּה ְלַגּבֵ

 יֹו''ד ֵה''א ָוא''ו ֵה''א. 

  

ְסִקיָלה  .7 ֶאֶבן  -ָלדּון ּבִ ְלָסָמֵא''ל, ּבְ
הִ  ָחֵמׁש  (ַצִּדיק) יא י' זֹוֵרק ָלהּ ׁשֶ ֶאְצָלּה ּבְ

רֹוַע  ל ַהזְּ ֶנה ׁשֶ ֵהם ה', ּוַבּקָ עֹות ׁשֶ ֶאְצּבָ
ם ה'. ְוזֹוֵרק אֹוָתּה  ָ ׁשּ ֵתף ׁשֶ הּוא ו', ּוַבּכָ ׁשֶ
ם ַהְמֹפָרׁש יֹו''ד  הּוא ׁשֵ ָבה, ׁשֶ ֲחׁשָ ֶאל ַהּמַ

 ֵה''א ָוא''ו ֵה''א.
ֵרָפה ְלָסָמֵאל. עֵ  .8 ׂשְ הֹון ָלדּון ּבִ ִצים ְלַאְדְלָקא ּבְ

ִאיהּו ֵעץ, ְוֵאָבִרים  ָאה ִאיהּו ּגּוָפא ּדְ נּוָרא. ַזּכָ
ִאיהּו ֵנר  א, ּדְ ָ הֹון ֶאׁשּ יֵליּה ֵעִצים, ְלאֹוְקָדא ּבְ ּדִ
ָכל ֵאֶבר, ְלאֹוְקָדא ְלָסָמֵאל,  ִמְצָוה, ּבְ
ְפֶאֶרת, ּוְבָכל  ִאיהּו ּתִ ֵעץ ּדְ ָאה, ּבְ א ִעּלָ ִכיְנּתָ ׁשְ ּבִ

בֹוּהַ ֵעִצי ֵאׁש ַעל ּגָ ְבִזְמָנא ּדְ יּה. ּדִ ֲאִחיָדן ּבֵ ם ּדַ
ָנא, ָקְרּבְ י ֵעִצים ּדְ ּבֵ (במדבר  ָנִחית ֲהָוה, ַעל ּגַ

יּה. ֲהָדא הּוא   א) ִאּתֹוַקד ּבֵ ֵרב יּוָמת, ּדְ ר ַהּקָ ְוַהּזָ
ַח ּתּוַקד ּבֹו.  (ויקרא ו)ִדְכִתיב, ְזּבֵ ְוָהֵאׁש ַעל ַהּמִ

גּוֵפיּה,  י, ּבְ ַחּיֵ ִאיָלָנא ּדְ ָאִחיד ּבְ ָאה ִאיהּו ַמאן ּדְ ַזּכָ

  

ֵרָפה  .8 ׂשְ ְלָסָמֵא''ל, ֵעִצים  -ָלדּון ּבִ
הּוא  ְלַהְדִליק ָריו ַהּגּוף ׁשֶ ֶהם ֵאׁש. ַאׁשְ ּבָ

ֶהם  ּלֹו ֵעץ, ְלַהְדִליק ּבָ ֵעץ, ְוֵאיָבִרים ׁשֶ
ָכל ֵאיָבר,  הּוא ֵנר ִמְצָוה, ּבְ ֵאׁש, ׁשֶ
ִכיָנה ָהֶעְליֹוָנה  ְ ׁשּ ְלַהְבִעיר ֶאת ָסָמֵא''ל ּבַ
הּוא ִתְפֶאֶרת, ּוְבָכל ֵעִצים  ֵעץ, ׁשֶ ּבְ

ְזַמן שֶׁ  ּבִ ֲאחּוִזים ּבֹו. ׁשֶ בֹוּהַ ׁשֶ ל ּגָ ֵאׁש ׁשֶ
ל  י ָהֵעִצים ׁשֶ ּבֵ ָהָיה יֹוֵרד ַעל ּגַ

ן, ְרּבָ ֵרב יּוָמת,  (במדבר א) ַהּקָ ְוַהזָּר ַהּקָ
תּוב ּכָ ָרף ּבֹו. ֶזהּו ׁשֶ ׂשְ ּנִ ְוָהֵאׁש  (ויקרא ו) ׁשֶ

ָאחּוז  ָריו ִמי ׁשֶ ַח ּתּוַקד ּבֹו. ַאׁשְ ְזּבֵ ַעל ַהּמִ
אֵ  גּופֹו, ּבָ ים ּבְ ִאיַלן ַהַחיִּ ּלֹו, ֵנר ּבְ יָבִרים ׁשֶ
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ל ַעְנָפא ְוַעְנָפא ֵנר ִמְצָוה  יֵליּה, ֵנר ּכָ ֵאָבִרים ּדִ ּבְ
יֵליּה. ּקּוִדין ּדִ  ברמ''ח ּפִ

ָמאַתִים  - ל ָעָנף ְוָעָנף ֵנר ִמְצָוה ּבְ ּכָ
ּלֹו. מֹוֶנה ִמְצוֹות ׁשֶ ִעים ּוׁשְ  ְוַאְרּבָ

ים .9 ְרַווְיהּו, ִיְתְקּיָ יּה ּתַ ד ֲאִחיָדן ּבֵ (שמות   ּכַ

ֶנה ֵאיֶנּנּו   ג) ֵאׁש ְוַהּסְ ֶנה ּבֹוֵער ּבָ ה ַהּסְ ְרא ְוִהּנֵ ַוּיַ
ל.  ִאיּנּון אּוּכָ יֵליּה, ּדְ ְוָסָמֵאל ְוָנָחׁש ְוָכל ְמָמָנן ּדִ

יֵליּה,  א ּדִ ְסֶנה, ְוִאיּבָ קֹוִצין, ִאּתֹוָקדּו. ַוֲעְנִפין ּדִ
א ַאְחֵזי ֵליּה  יֵליּה, ָלא ִאּתֹוָקדּו. ּדָ ְוָעִלין ּדִ

ִריְך הּוא. א ּבְ  קּוְדׁשָ

  

ֵניֶהם,  .9 ר ֲאחּוִזים ּבֹו ׁשְ ֲאׁשֶ ּכַ
ֶנה ּבֵֹער  ת ג)(שמוִיְתַקיֵּם ַויְַּרא ְוִהּנֵה ַהּסְ

ל. ְוָסָמֵא''ל  ֶנה ֵאיֶנּנּו ֻאּכָ ֵאׁש ְוַהּסְ ּבָ
ֵהם קֹוִצים,  ּלֹו, ׁשֶ ים ׁשֶ ָחׁש ְוָכל ַהְמֻמּנִ ְוַהּנָ
ּלֹו,  ִרי ׁשֶ ֶנה, ְוַהּפְ ל ַהּסְ ְרפּו. ְוָהֲעָנִפים ׁשֶ ִנׂשְ
ְרפּו. ֶזה ֶהְרָאה לֹו  ּלֹו, לֹא ִנׂשְ ְוֶהָעִלים ׁשֶ

רּוְך הּוא.הַ  דֹוׁש ּבָ  ּקָ
ָרֵאל ִאיּנּון   .10 אי ִיׂשְ א, ַוּדַ יׁשָ ָאַמר ּבּוִציָנא ַקּדִ

ֵאׁש   ִגין ַדֲאִחידּו ּבְ אֹוַרְייָתא, ּבְ ים ּבְ ֵעִצים ְיֵבׁשִ
הֹון  ד ּבְ ָקא ֲחִזי, ְלֶמְעּבַ ּדְ ֶהְדיֹוט, ָלאו ִאיּנּון ּכַ ּדְ

ַאְנּתְ ְנִחיַתת ָעַלְייהּו  ד ּדְ אֹוַרְייָתא, ִניָסא, ִמּיַ ּבְ
ִאיהּו  י, ּוִמְצָוה ּדְ ַחּיֵ ִגיָנְך ָנַחת ָעַלְייהּו ִאיָלָנא ּדְ ּבְ
ין. ְואּוִמין עֹוְבֵדי  הֹון ְוֵיהֹון ַחּיִ ֵנר ְיָי' ַוֲאִחיַדת ּבְ
ַההּוא ֵנר.   ָעְלָמא, ִאּתֹוְקָדן ּבְ לֹות ּדְ ּכֹוָכִבים ּוַמּזָ

ָאַמר ָנִביא, ה ַאל וְ  (ירמיה מו) ְוַהאי ִאיהּו ּדְ ַאּתָ
ָך  י ִאּתְ ָרֵאל ּכִ ַחת ִיׂשְ יָרא ַעְבִדי ַיֲעקֹב ְוַאל ּתֵ ּתִ

 (ארבעים יכנו וגו' ר''פ ע''ב) ָאִני ְוגֹו'.

  

אי  .10 ה, ַוּדַ דֹוׁשָ נֹוָרה ַהּקְ ָאַמר ַהּמְ
ּום  ּתֹוָרה, ִמׁשּ ים ּבַ ָרֵאל ֵהם ֵעִצים ְיֵבׁשִ ִיׂשְ

ל  ֵאׁש ׁשֶ ֲאחּוִזים ּבְ מֹו ׁשֶ ֶהְדיֹוט, ֵאיָנם ּכְ
ה  ַאּתָ ָראּוי ַלֲעׂשֹות ָלֶהם ֵנס. ִמיָּד ׁשֶ ׁשֶ
ְגָלְלָך ָיַרד  ּתֹוָרה, ּבִ יֹוֵרד ֲעֵליֶהם ּבַ
ִהיא ֵנר ה',  ים, ּוִמְצָוה ׁשֶ ֲעֵליֶהם ֵעץ ַהַחיִּ
ים. ְוֻאּמֹות עֹוְבֵדי  ֶהם ְוִיְהיּו ַחיִּ ְואֹוֶחֶזת ּבָ

ל ָהעוֹ  ָרִפים כֹוָכִבים ּוַמזָּלֹות ׁשֶ ָלם ִנׂשְ
ִביא, ָאַמר ַהּנָ אֹותֹו ֵנר. ְוֶזהּו ׁשֶ (ירמיה  ּבְ

י ַיֲעקֹב ְוַאל  מו) יָרא ַעְבּדִ ה ַאל ּתִ ְוַאּתָ
ָך ָאִני ְוגֹו'. י ִאּתְ ָרֵאל ּכִ ַחת ִיׂשְ  ּתֵ

לֹא ָיקּום ֵעד ֶאָחד  (דברים י''ט) (דף ער''ה ע''א) .11
י   ִאיׁש ְלָכל ָעֹון ְוגֹו'. ַעל ּפִ י ּבְ ֵני ֵעִדים אֹו ַעל ּפִ ׁשְ

א, ְלָהִעיד  ּקּוָדא ּדָ ָבר. ּפִ ה ֵעִדים ָיקּום ּדָ לֹׁשָ ׁשְ
ָלא ַיְפִסיד ַחְבֵריּה ָממֹוָנא   ין, ּדְ ית ּדִ ּבֵ ֵעדּות ּבְ
ֲהֵדיּה. ְוֵלית  ִגיֵניּה, ִאי ִאית ֵליּה ֵעדּות ּבַ ּבְ
ֵרין, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ַעל  חּות ִמּתְ ַסֲהדּוָתא ּפָ

י  י ּפִ ָבר, לֹא ָיקּום ַעל ּפִ ַנִים ֵעִדים ְוגֹו' ָיקּום ּדָ ׁשְ
א אּוְקמּוָה ָמאֵרי ָמְתִניִתין, ִמי   ֵעד ֶאָחד. ּוְבִגין ּדָ
א  יתֹו. ְולֹא עֹוד ֶאּלָ ֵמִעיד ַעל ָהָאָדם, ִקירֹות ּבֵ
יתֹו. ִאיּנּון  יתֹו ְמִעיִדין ָעָליו. ַמאי ִקירֹות ּבֵ י ּבֵ ַאְנׁשֵ

ָניו ֶאל  ישעיה לח)( ִקירֹות ִלּבֹו. הּו ּפָ ב ִחְזִקּיָ ּסֵ ַוּיַ
הּו  ֵלל ִחְזִקּיָ ִהְתּפַ ד ׁשֶ ָנן, ְמַלּמֵ יר, ְואֹוְקמּוָה ַרּבָ ַהּקִ

ירֹות ִלּבֹו.  ִמּקִ

  

ִאיׁש ְלָכל ָעֹון  .11 לֹא ָיקּום ֵעד ֶאָחד ּבְ
ה  לֹׁשָ י ׁשְ ֵני ֵעִדים אֹו ַעל ּפִ י ׁשְ ְוגֹו', ַעל ּפִ

ָבר . ִמְצָוה זֹו דברים יט)( ֵעִדים ָיקּום ּדָ
ּלֹא ַיְפִסיד  ין, ׁשֶ ֵבית ּדִ ְלָהִעיד ֵעדּות ּבְ
ְגָללֹו ִאם ֵיׁש לֹו ֵעדּות ִעּמֹו.  ֲחֵברֹו ָממֹון ּבִ
תּוב  ּכָ ַנִים, ֶזהּו ׁשֶ ְ חֹות ִמׁשּ ְוֵאין ֵעדּות ּפָ

ַנִים י ׁשְ ָבר,  [ְׁשֵני] ַעל ּפִ ֵעִדים ְוגֹו' ָיקּום ּדָ
י ֵעד ּום ֶזה  לֹא ָיקּום ַעל ּפִ ֶאָחד. ּוִמׁשּ

ָנה, ִמי ֵמִעיד ַעל  ׁשְ ֲעֵלי ַהּמִ ֲארּוהּו ּבַ ּבֵ
א  יתֹו. ְולֹא עֹוד, ֶאּלָ ָהָאָדם? ִקירֹות ּבֵ
י ֵביתֹו ְמִעיִדין ָעָליו. ָמֵהם ִקירֹות  ַאְנׁשֵ

יתֹו? ֵאּלּו ִקירֹות ִלּבֹו. ב  (ישעיה לח) ּבֵ ַויַּּסֵ
יר. ּוֵבאֲ  רּוהּו ִחְזִקיָּהּו ָפָניו ֶאל ַהּקִ

ל ִחְזִקיָּהּו  ּלֵ ִהְתּפַ ד ׁשֶ ַרּבֹוֵתינּו, ְמַלּמֵ
ירֹות ִלּבֹו.  ִמּקִ

https://dailyzohar.com/


Zohar Shoftim   שופטים זוהר–   

DailyZohar.com 

יֵליּה.  .12 יתֹו, ִאיּנּון רמ''ח ֵאָבִרים ּדִ י ּבֵ ַאְנׁשֵ
ע ֲעֹונֹוָתיו  ָהִכי אּוְקמּוָה ָמאֵרי ָמְתִניִתין, ָרׁשָ ּדְ

יק,  ָזִכיֹוָתיו ֲחקּוִקים ַעל ַעְצמֹוָתיו. ְוָהִכי ַצּדִ
ְך ָאַמר  ִגין ּכָ ֲחקּוִקים לֹו ַעל ַעְצמֹוָתיו. ּוּבְ

ִוד ל ַעְצמֹוַתי ּתֹאַמְרָנה. ּוְבִגיֵנּה  (תהלים לט) ּדָ ּכָ
יתֹו.  ַמר, ּוִמי ְמִעיִדין ַעל ָהָאָדם קֹורֹות ּבֵ ִאּתְ
א. ְוָעַלְייהּו ָקא  ִאיהּו ַמּיָ נּוִיין ַעל מֹוָחא ּדְ ְרִמין ּבְ ּגַ

ַהְמָקֶרה ַבַמִים ֲעִלּיֹוָתיו,  הלים קד)(ת ָרִמיז,
 ַהְמָקֶרה ָלׁשֹון קֹורֹות.

  

ִעים  .12 י ֵביתֹו, ֵאּלּו ָמאַתִים ַאְרּבָ ַאְנׁשֵ
ֲעֵלי  ֲארּו ּבַ ְך ּבֵ ּכָ ּלֹו. ׁשֶ מֹוָנה ֵאיָבִרים ׁשֶ ּוׁשְ
ע, ֲעֹונֹוָתיו ֲחקּוִקים ַעל  ָנה, ָרׁשָ ׁשְ ַהּמִ

יק, ְזכֻ  יֹּוָתיו ֲחקּוִקים לֹו ַעְצמֹוָתיו. ְוָכְך ַצּדִ
ּום ֶזה ָאַמר  ַעל ַעְצמֹוָתיו. ּוִמׁשּ

ִוד, אַמְרָנה.  (תהלים לה) ּדָ ל ַעְצֹמַתי ּתֹ ּכָ
ּוִבְגָללֹו ֶנֱאַמר, ּוִמי ְמִעיִדין ַעל ָהָאָדם? 
נּויֹות ַעל ַהּמַֹח,  יתֹו. ֲעָצמֹות ּבְ קֹורֹות ּבֵ

הּוא ַמִים. ַוֲעֵליֶהם הּוא רֹוֵמז, (תהלים  ׁשֶ
ִים ֲעִליֹּוָתיו. ַהְמָקֶרה,  קד) ַהְמָקֶרה ַבּמַ

 ְלׁשֹון קֹורֹות.
ָרא ְוִגיִדין  .13 ׂשְ יר ִמּבִ ַגְרִמין ַיּתִ ַוֲאַמאי ּבְ

וִרין, ּוְכִתיָבא  ַגְרִמין ִאיּנּון ִחּוָ ִגין ּדְ ָכא. ּבְ ּוִמׁשְ
ורּו.  א ִמּגֹו ִחּוָ מֹוְדָעא ֶאּלָ ּתְ ָמא, ָלא ִאׁשְ אּוּכָ

ַגוְ  ָגאו, אּוָכם ּכְ ורּו ִמּלְ ִאיִהי ִחּוָ אֹוַרְייָתא, ּדְ וָנא ּדְ
ְך  ְך ְואֹור. ְוִאית חֹׁשֶ ור, חֹׁשֶ ַבר. אּוָכם ְוִחּוָ ִמּלְ

יהּ  ַמר ּבֵ ֵכֶלת, ְוִאּתְ ְך לֹא   (תהלים קלט) ּתְ ם חֹׁשֶ ּגַ
י  א ְלַגּבֵ . ּוְתֵכֶלת אּוָכם, ִאיהּו נּוְקּבָ ּךָ יְך ִמּמֶ ַיֲחׁשִ

ורּו.  ִחּוָ

  

ר  .13 ׂשָ ֲעָצמֹות יֹוֵתר ִמּבָ ּוַמּדּוַע ּבָ
ֲעָצמֹות ֵהן ְלָבנֹות,  ּום ׁשֶ ְוִגיִדים ְועֹור? ִמׁשּ
א ִמּתֹוְך  חָֹרה לֹא נֹוַדַעת ֶאּלָ ּוְכִתיָבה ׁשְ
ִהיא ְלָבָנה  ֻדְגַמת ַהּתֹוָרה, ׁשֶ לֶֹבן, ּכְ
חֹר ְוָלָבן,  חּוץ. ׁשָ ֹחָרה ִמּבַ ְפִנים ּוׁשְ ִמּבִ

ְך ְואֹור. וְ  ֵכֶלת, ְוֶנֱאַמר חֹׁשֶ ְך ּתְ ֵיׁש חֹׁשֶ
. (תהלים קלט) ּבוֹ  ּךָ יְך ִמּמֶ ְך לֹא ַיְחׁשִ ם חֹׁשֶ ּגַ

י ַהּלֶֹבן. חֹר ִהיא ְנֵקָבה ְלַגּבֵ  ּוְתֵכֶלת ׁשָ

ְרִמין ָעִתיד  .14 גּוָפא ַעל ּגַ א ּדְ ְולֹא עֹוד, ֶאּלָ
ְרִמי א ַזְכוֹוי ְוחֹובֹוי ָחקּוִקין ַעל ּגַ ן ְלֵמיָקם. ּוְבִגין ּדָ

יֵליּה.  ְרִמין ּדִ ה ְיקּום ּגּוָפא ַעל ּגַ יֵליּה, ְוִאם ִיְזּכֶ ּדִ
ית  ִחּיַ ְוִאי ָלאו, ָלא ְיקּום, ְוָלא ְיֵהא ֵליּה ּתְ
ֵרין ָסֲהִדין ִאיּנּון ַעל  א ּתְ ִתים. ְוָלא עֹוד, ֶאּלָ ַהּמֵ
ין סֹוֵפר,  ית ּדִ ר ָנׁש, ַעִין רֹוָאה ְואֹוֶזן ׁשֹוַמַעת, ּוּבֵ ּבַ

א ְוִסיֲהָרא ְוָדן חוֹ  ְמׁשָ א ׁשִ בֹוי. ְולֹא עֹוד, ֶאּלָ
אֹוְקמּוהָ  ָמה ּדְ ר ָנׁש, ּכְ (תהלים  ָסֲהִדין ַעל ּבַ

נּו. ַמאי  פא) ֶסה ְליֹום ַחּגֵ ּכֶ ְקעּו ַבחֶֹדׁש ׁשֹוָפר ּבַ ּתִ
ָסה. ַוֲאַמאי  ִסיֲהָרא ִמְתּכַ יֹוָמא ּדְ ֶסה. ּבְ ּכֶ ּבַ

ַכד ָמֵטי רֹאׁש הַ  ִגין ּדְ ת. ּבְ ּסֵ ָנה, ֵייֵתי ִמְתּכַ ָ ׁשּ
ִריְך  א ּבְ י קּוְדׁשָ יָנא ִלְבנֹוי ַקּמֵ ע ּדִ ָסָמֵאל ְלִמְתּבַ
ֵייֵתי ָסֲהִדין. ְוהּוא ֵייֵתי  הּוא, ְוהּוא ֵייָמא ֵליּה ּדְ
יּה. ָאַזל ְלַמְייֵתי ִסיֲהָרא, ְוִהיא  א ִעּמֵ ׁשָ ּמְ ְלׁשִ

  

ַהּגּוף ַעל  .14 א ׁשֶ ְולֹא עֹוד, ֶאּלָ
ּום ֶזה  ָהֲעָצמֹות ָעִתיד ַלֲעֹמד, ּוִמׁשּ
ְזֻכיֹּוָתיו ְוחֹובֹוָתיו ֲחקּוקֹות ַעל ָהֲעָצמֹות 

ה, יָ  ּלֹו, ְוִאם ִיְזּכֶ קּום ַהּגּוף ַעל ָהֲעָצמֹות ׁשֶ
ּלֹו. ְוִאם לֹא, לֹא ָיקּום ְולֹא ִיְהֶיה לֹו  ׁשֶ
ֵני  א ׁשְ ִתים. ְולֹא עֹוד, ֶאּלָ ִחיַּת ַהּמֵ ּתְ

ַעִין רֹוָאה ְוֹאֶזן  - ֵעִדים ֵהם ַעל ָהָאָדם 
ין סֹוֵפר ְוָדן חֹובֹוָתיו.  ׁשֹוַמַעת, ּוֵבית ּדִ

ֶמׁש ְוָיֵרַח  א ׁשֶ ְמִעיִדים ַעל ְולֹא עֹוד, ֶאּלָ
ֲארּוהוּ  ּבֵ מֹו ׁשֶ ְקעּו  (תהלים פא) ָהָאָדם, ּכְ ּתִ

נּו. ַמהּו  ֶסה ְליֹום ַחּגֵ ּכֶ ַבחֶֹדׁש ׁשֹוָפר ּבַ
ה. ּוַמּדּוַע  ּסָ ָבָנה ִמְתּכַ ַהּלְ יֹּום ׁשֶ ֶסה? ּבַ ַבּכֶ
יַע רֹאׁש  ר ַמּגִ ֲאׁשֶ ּכַ ּום ׁשֶ ית? ִמׁשּ ּסֵ ִמְתּכַ
ין ְלָבָניו  יַע ָסָמֵא''ל ִלְתּבַֹע ּדִ ָנה, ַמּגִ ָ ַהׁשּ

רּוְך הּוא, דֹוׁש ּבָ ְוהּוא אֹוֵמר לֹו  ִלְפֵני ַהּקָ
ֶמׁש ִעּמֹו.  ֶ יִָּביא ֵעִדים. ְוהּוא ֵמִביא ַלׁשּ ׁשֶ
ה.  ּסָ ָבָנה, ְוִהיא ִמְתּכַ הֹוֵלְך ְלָהִביא ַהּלְ
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א ְסִליַקת,  ת. ֶאּלָ ּסֵ ָאן ֲאָתר ִמְתּכַ ָסא. ּבְ ִמְתּכַ
ְך ַאל ְלַההוּ  ה ִמּמָ ְמכּוּסֶ יּה ּבַ ַמר ּבֵ ִאּתְ א ֲאָתר, ּדְ

ָנָהא. יָסא ֵליּה ַעל ּבְ ְחקֹור, ְלַפּיְ  ּתַ

א עֹוָלה  ית? ֶאּלָ ּסֵ ֵאיֶזה ָמקֹום ִמְתּכַ ּבְ
ְך  ה ִמּמָ ְמֻכּסֶ ֱאַמר ּבֹו ּבַ ּנֶ קֹום ַההּוא ׁשֶ ַלּמָ

ֶני ְחקֹר, ְלַפיֵּס לֹו ַעל ּבָ  ָה.ַאל ּתַ

ְקעּו ַבחֶֹדׁש ׁשֹוָפר  .15 ָאַמר ְקָרא, ּתִ ְוַהאי הּוא ּדְ
ֵביּה ְסִליַקת  נּו. ַלֲאָתר ּדְ ֶסה ְליֹום ַחּגֵ ּכֶ ּבַ
ְך ַאל  ה ִמּמָ יּה ּוַבְמכּוּסֶ ַמר ּבֵ ִאּתְ א, ּדְ ִכיְנּתָ ׁשְ
ן ָצִריְך ְלֵמיָדן  ּמָ ְסָייא, ּתַ ִאְתּכַ ְחקֹור. ְוחֹוִבין ּבְ ּתַ

ינֹו ְלֵבין קוֹ  ָעַבד לֹון, ּבֵ ְלָייא ּדְ ִאְתּגַ נֹו. ְוחֹוִבין ּדְ
ַמר ָעיו לֹא ַיְצִליַח.  (משלי כח) ִאּתְ ׁשָ ה ּפְ ְמַכּסֶ

ֶכֶתר ִאיִהי ָעְלָמא  ְטָרא ּדְ א ִמּסִ ִכיְנּתָ ׁשְ ּדִ
ָצִריְך  ָיא, ְואֹוְקמּוָה ָמאֵרי ָמְתִניִתין, ּדְ ּסְ ִאְתּכַ ּדְ

ָרא ָלּה ְלַההּוא ַאְתָר  ר ָנׁש ְלַחּבְ ַההּוא ּבַ א. ּבְ
יָנא. ּוְבִגין  ר ּדִ ַרֲחֵמי, ְוַאְעּבַ ִזְמָנא ָמֵטי ִזְמָנא ּדְ
ֵעדּוֵתיּה, ֲאָבל  ָאה ֵליּה ּבְ א ְלַחְבֵריּה ָאַמר ְלַזּכָ ּדָ

ין לֹו. ע ֵאין ְמַזּכִ  ְלָרׁשָ

  

ְקעּו ַבחֶֹדׁש  .15 סּוק, ּתִ ָאַמר ַהּפָ ְוֶזהּו ׁשֶ
ֶסה ְליֹום  ּכֶ ּבֹו ׁשֹוָפר ּבַ קֹום ׁשֶ נּו. ַלּמָ ַחּגֵ

ה  ֱאַמר ּבֹו ּוַבְמֻכּסֶ ּנֶ ִכיָנה, ׁשֶ ְ עֹוָלה ַהׁשּ
ם  ִכּסּוי, ׁשָ ְחקֹר. ַוֲחָטִאים ּבְ ְך ַאל ּתַ ִמּמָ
ינֹו ְלֵבין קֹונֹו. ַוֲעֵברֹות  ָצִריְך ָלדּון ּבֵ

ה אֹוָתם, ֶנֱאַמר ָעׂשָ ָגלּוי ׁשֶ (משלי  ּבְ
ָעיו לֹא ַיְצִליחַ  כח) ה ְפׁשָ ִכיָנה ְמַכּסֶ ְ ַהׁשּ . ׁשֶ

ְעָלם, ּוֵבֲארּוָה  ֶתר ִהיא עֹוָלם ַהּנֶ ד ַהּכֶ ִמּצַ
ר אֹוָתּה  ִריְך ָאָדם ְלַחּבֵ ּצָ ָנה ׁשֶ ׁשְ ֲעֵלי ַהּמִ ּבַ
יַע ְזַמן  ַמן ַההּוא ַמּגִ זְּ קֹום ַההּוא. ּבַ ַלּמָ
ּום ֶזה ַלֲחֵברֹו  ין. ּוִמׁשּ ָהַרֲחִמים ְועֹוֵבר ַהּדִ

ע ָאַמר ְלַזּכֹות אֹותֹו בְּ  ֵעדּותֹו, ֲאָבל ְלָרׁשָ
ין לֹו.  ֵאין ְמַזּכִ

יּה ָסֲהִדין  .16 ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ ְועֹוד, קּוְדׁשָ
ר ָנׁש, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, (דברים  ַעל ּבַ

ַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ.  א) ָ ֲהִעדֹוִתי ָבֶכם ַהּיֹום ֶאת ַהׁשּ
יהּ  ַמר ּבֵ ִאּתְ ַמִים, ַההּוא ּדְ ָ כים א  (מל ֶאת ַהׁשּ

ַמִים. ְוֶאת ָהָאֶרץ, ַההּוא  ח) ָ ַמע ַהׁשּ ׁשְ ה ּתִ ְוַאּתָ
הּ  ַמר ּבָ ִאּתְ ְוָהָאֶרץ ֲהדֹום ַרְגָלי. ְועֹוד,  (ישעיה סו)ּדְ

יק.  ֶאְמָצִעיָתא, ְוַצּדִ ֵרין ָסֲהִדין: ַעּמּוָדא ּדְ ּתְ
ם   רּוְך ׁשֵ ַמ''ע ֶאָחד. ֵעד, ִמן ּבָ ְוִאיּנּון ע''ד, ִמן ׁשְ

בֹוד ַמְלכוּ   תֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד.ּכְ

  

ִכיָנתֹו  .16 רּוְך הּוא ּוׁשְ דֹוׁש ּבָ ְועֹוד, ַהּקָ
תּוב ּכָ (דברים  ֵעִדים ַעל ָהָאָדם, ֶזהּו ׁשֶ

ַמִים ְוֶאת ל) ָ ַהִעידִֹתי ָבֶכם ַהיֹּום ֶאת ַהׁשּ
ַמִים  ָ ֱאַמר  -ָהָאֶרץ. ֶאת ַהׁשּ ּנֶ אֹותֹו ׁשֶ

ַמע  א ח)-(מלכיםּבוֹ  ׁשְ ה ּתִ ַמִים. ְוַאּתָ ָ ַהׁשּ
ֱאַמר ּבוֹ  -ְוֶאת ָהָאֶרץ  ּנֶ (ישעיה  אֹותֹו ׁשֶ

ֵני ֵעִדים  סו)  -ְוָהָאֶרץ ֲהֹדם ַרְגָלי. ְועֹוד, ׁשְ
יק. ְוֵהם אֹוִתיֹּות  ָהַעּמּוד ָהֶאְמָצִעי ְוַצּדִ

ַמע ֶאָחד. ֵע''ד  ְ ם  -ע''ד ִמׁשּ רּוְך ׁשֵ ִמּבָ
בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד.  ּכְ

י .17 ה ֵעִדים יּוַמת  ַעל ּפִ לֹׁשָ ַנִים ֵעִדים אֹו ׁשְ ׁשְ
א ָסָמֵאל, ֵמת ֵמִעָקרוֹ  ת, ּדָ (במדבר   ַהּמֵ

י ֵעד  יג) ָנִים. לֹא יּוַמת ַעל ּפִ ׁשְ אּוהּו ַבּמֹוט ּבִ ָ ׂשּ ַוּיִ
ֵאל ֶאָחד. ָלא ְיֵהא ֵליּה חּוָלָקא ּבְ  ֶאָחד, ּדְ

  

ה   .17 לֹׁשָ ַנִים ֵעִדים אֹו ׁשְ י ׁשְ ֵעִדים ַעל ּפִ
ת. ֶזה ָסָמֵא''ל, ֵמת  יּוַמת ַהּמֵ

רֹו, ֻאהּו ַבּמֹוט  (במדבר יג)ֵמִעּקָ ָ ׂשּ ַויִּ
ּלֹא   י ֵעד ֶאָחד, ׁשֶ ָנִים. לֹא יּוַמת ַעל ּפִ ׁשְ ּבִ

ֵאל ֶאָחד.  ִיְהֶיה לֹו ֵחֶלק ּבְ
ִאיׁש ְוגֹו' ְוָדְרׁשּו  .18 י ָיקּום ֵעד ָחָמס ּבְ ּכִ

ֹוְפִטים ֵהיֵטב ְוגֹו', ַועֲ  ר ָזַמם  ַהׁשּ ֲאׁשֶ יֶתם לֹו ּכַ   ׂשִ
ִאיׁש ְוגֹו' ְוָדְרׁשּו  .18 י ָיקּום ֵעד ָחָמס ּבְ ּכִ

ר  ֲאׁשֶ יֶתם לֹו ּכַ ְֹפִטים ֵהיֵטב ְוגֹו', ַוֲעׂשִ ַהׁשּ
ָזַמם ְוגֹו'. ִמְצָוה זֹו ִלְדרֹׁש ְוַלְחקֹר ָהֵעִדים 
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ז'  א ִלְדרֹוׁש ְוַלֲחקֹור ָהֵעִדים ּבְ ּקּוָדא ּדָ ְוגֹו'. ּפִ
מֹוָתא,  א ּדְ עֹוְנׁשָ ָיִדין ֵליּה ּבְ ֲחִקירֹות, קֹוֶדם ּדְ

ַבע ָלֳקֵבל ַבע ֲחִקירֹות, ׁשֶ ׁשֶ ְבָעה  (זכריה ד) ּבְ ׁשִ
ָכל ָהָאֶרץ ה ְמׁשֹוְטִטים ּבְ ה ֵעיֵני ְיָי' ֵהּמָ . ֵאּלֶ

הֹון ַבע. (ויקרא כו) ּבְ י ֶאְתֶכם ַאף ָאִני ׁשֶ ְרּתִ  ְוִיּסַ

עֶֹנׁש  יָּדּון לֹו ּבְ ַבע ֲחִקירֹות קֶֹדם ׁשֶ ׁשֶ ּבְ
ַבע  ַבע ֲחִקירֹות, ׁשֶ ׁשֶ ִמיָתה. ּבְ

ֶנֶגד ה   ריה ד)(זכ ּכְ ה ֵעיֵני ה' ֵהּמָ ְבָעה ֵאּלֶ ׁשִ
ֶהם ָכל ָהָאֶרץ. ּבָ (ויקרא  ְמׁשֹוְטִטים ּבְ

ַבע. כו) י ֶאְתֶכם ַאף ָאִני ׁשֶ ְרּתִ  ְוִיּסַ

ר  .19 ֲאׁשֶ א, ַלֲעׂשֹות ְלֵעד זֹוֵמם ּכַ ַתר ּדָ ּקּוָדא ּבָ ּפִ
ִאיּנּון  ְקָרא ּדְ ֵרין ַסֲהֵדי ׁשִ ָזַמם ַלֲעׂשֹות ְלָאִחיו. ּתְ

ֵאל ְוַנַחׁש, ִאי ֵייתּון ְלַאְסֲהָדא ָסֲהדּוָתא ָסמָ 
ִאיּנּון ַאְתָוון  ין ו' ְלז' ּדְ ָטעּו ּבֵ ָרֵאל, ּדְ ֶקר ַעל ִיׂשְ ׁשֶ ּדְ

ִתי  (ישעיה מג) זּו. ְוַהאי ִאיהוּ  ִהּלָ י ִלי ּתְ ַעם זּו ָיַצְרּתִ
רּו.  ְיַסּפֵ

  

ַלֲעׂשֹות ְלֵעד זֹוֵמם  -ִמְצָוה ַאַחר זֹו  .19
ֵני ֵעֵדי  ר ָזַמם ַלֲעׂשֹות ְלָאִחיו. ׁשְ ֲאׁשֶ ּכַ
ֵהם ָסָמֵא''ל ְוָנָחׁש, ִאם ָיבֹואּו  ֶקר, ׁשֶ ׁשֶ
ָרֵאל,  ֶקר ַעל ִיׂשְ ל ׁשֶ ְלָהִעיד ֵעדּות ׁשֶ
ֵהם אֹוִתיֹּות  ַבע, ׁשֶ ׁש ְלׁשֶ ין ׁשֵ עּו ּבֵ ּטָ ׁשֶ

י ִלי  (ישעיה מג) ז''ּו. ְוֶזהוּ  ַעם זּו ָיַצְרּתִ
ִתי ְיסַ  ִהּלָ רּו.ּתְ  ּפֵ

ֵרַפת ָחֵמץ,   .20 ׂשְ א ּבִ ְוָלא ִיְתַייֵחד ו' ִעם ז', ֶאּלָ
אֹוַרְייָתא ִאיהּו ַעד  ִמּדְ ב ּדְ ֵבין ו' ְלז'. ְוַאף ַעל ּגַ ּדְ
ע, ְותֹוִלין  ל ַאְרּבַ ָנן, אֹוְכִלין ּכָ ְזרּו ַרּבָ ית, ּגָ סֹוף ׁשִ

ׁש.  ת ׁשֵ ְתִחּלַ ל ָחֵמׁש, ְוׂשֹוְרִפין ּבִ ְואֹוְלִפי ָמאֵרי ּכָ
ָחֵמץ, ְלַסֲהדּוָתא  י ּדְ ְעּתֵ ׁשַ ַמְתִניִתין ִמַסֲהדּוָתא ּדְ
ֶפׁש.  ָהַרג ֶאת ַהּנֶ ַההּוא ּדְ ָסֲהֵדי, ּדְ ְבִדיקֹות ּדְ ּדִ
הֹון, ֲאֵרי  ַמְתִניִתין. ִויֻקָיים ּבְ א ְמפָֹרׁש ּבְ ְוכֹּלָ
יבּו ִמְצָרֵאי ְלֵמיָדן ְוכּו'. ְוַהא ָחׁשִ ָמא ּדְ ִפְתּגָ י ּבְ

ר ָזַמם. ֲאׁשֶ יֶתם לֹו ּכַ  (דף ער''ה ע''ב) ִאיהּו ַוֲעׂשִ

  

ֵרַפת  .20 ׂשְ א ּבִ ְולֹא ִיְתַיֵחד ו' ִעם ז' ֶאּלָ
ִביִעית. ְוַאף  ית ִלׁשְ ִ ׁשּ ָעה ׁשִ ין ׁשָ ּבֵ ָחֵמץ, ׁשֶ
ְזרּו  ׁש, ּגָ ַהּתֹוָרה הּוא ַעד סֹוף ׁשֵ ּמֵ ב ׁשֶ ַעל ּגַ

ע,  ל ַאְרּבַ ל ַרּבֹוֵתינּו, אֹוְכִלין ּכָ ְותֹוִלין ּכָ
ִדים  ׁש. ּוְמַלּמְ ת ׁשֵ ְתִחּלַ ָחֵמׁש, ְוׂשֹוְרִפין ּבִ
עֹות ֶהָחֵמץ  ל ׁשְ ָנה ֵמֵעדּות ׁשֶ ׁשְ ֲעֵלי ַהּמִ ּבַ
ל אֹותֹו  ִדיקֹות ָהֵעִדים ׁשֶ ל ּבְ ָלֵעדּות ׁשֶ
ָנה.  ׁשְ ּמִ ֶפׁש. ְוַהּכֹל ְמֹפָרׁש ּבַ ָהַרג ֶאת ַהּנֶ ׁשֶ

ָבר שֶׁ  י ַבּדָ ֶהם, ּכִ בּו ִמְצַרִים ִויֻקיַּם ּבָ ָחׁשְ
ר   ֲאׁשֶ יֶתם לֹו ּכַ ָלדּון ְוכּו'. ְוֶזהּו ַוֲעׂשִ

 (דף ער''ה ע''ב) ָזַמם.
דֹול  .21 ין ַהּגָ ית ּדִ ל ּבֵ א, ְלַקּבֵ ַתר ּדָ ּקּוָדא ּבָ ּפִ

ְגדּוָלה ִאְקֵרי ֱאלִֹהים,   ְטָרא ּדִ יָנה, ִמּסִ ָעַלְייהּו, ּבִ
דֹול, ַרב   ין ַהּגָ ית ּדִ ַגְווָנא  ּבֵ ַזְכוֹוי, ּכְ ִדינֹוי, ְוַרב ּבְ ּבְ

ִפּקּוָדא, ׂשֹום   ים ָעֶליָך ֶמֶלְך ּבְ ׂשִ ַמר ׂשֹום ּתָ ִאּתְ ּדְ
ית  ל ָעֵליּה ּבֵ א. ָהִכי ְלַקּבֵ ים ְלַתּתָ ׂשִ א, ּתָ ְלֵעיּלָ
ין   ית ּדִ יל ָעֵליּה ּבֵ ַקּבִ ב ּדְ ין ַרְבְרָבא, ַאף ַעל ּגַ ּדִ

ין ְזֵעיָרא, ית ּדִ ה,   ְזֵעיָרא. ּבֵ לֹׁשָ ל ׁשְ ין ׁשֶ ית ּדִ ּבֵ
ין ַרְבְרָבא,  ית ּדִ ָאה. ּבֵ ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ׁשְ ְטָרא ּדִ ִמּסִ

דֹוָלה. ֵרי ּגְ ין ַסְנֶהּדְ  ֵמִאּלֵ

  

ין  -ִמְצָוה ַאַחר זֹו  .21 ית ּדִ ל ּבֵ ְלַקּבֵ
ה  ֻדּלָ ד ַהּגְ יָנה, ִמּצַ דֹול ֲעֵליֶהם. ּבִ ַהּגָ

ד ין ַהּגָ ין ּדִ דֹול ִנְקֵראת ֱאלִֹהים, ּבֵ ֹול, ּגָ
ֱאַמר  ּנֶ מֹו ׁשֶ ְזֻכיֹּוָתיו, ּכְ ִדיָניו, ְוָגדֹול ּבִ ּבְ

ִמְצָוה. ׂשֹום  ים ָעֶליָך ֶמֶלְך, ּבְ ׂשִ  -ׂשֹום ּתָ
ים  ׂשִ ל  -ְלַמְעָלה, ּתָ ְך ְלַקּבֵ ה. ּכָ ְלַמּטָ

ל  ּבֵ ּקִ ב ׁשֶ דֹול, ַאף ַעל ּגַ ין ַהּגָ ית ּדִ ָעָליו ּבֵ
ין ָטן. ּבֵ ין ַהּקָ ית ּדִ ית   ָעָליו ּבֵ ָטן, ּבֵ ין ַהּקָ ּדִ

ִכיָנה  ְ ד ַהׁשּ ה, ִמּצַ לֹׁשָ ל ׁשְ ין ׁשֶ ּדִ
דֹול, ֵמֵאּלּו  ין ַהּגָ ין ּדִ ְחּתֹוָנה. ּבֵ ַהּתַ

דֹוָלה.  ַסְנֶהְדִרין ּגְ
ֵרי  .22 ְבִעים ַסְנֶהּדְ א, ׁשִ יׁשָ ָאַמר ּבּוִציָנא ַקּדִ

הּו, ּלְ דֹוָלה ֲהוֹו, ְוַאְנּתְ ַרְבְרָבא ַעל ּכֻ (שמות  ּגְ
ְבִעים אָ  .22   ה, ׁשִ דֹוׁשָ נֹוָרה ַהּקְ ַמר ַהּמְ

דֹול  ה ַהּגָ דֹוָלה, ְוַאּתָ ִאיׁש ָהיּו ְבַסְנֶהְדִרין ּגְ
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דֹול ָיִביאּו ֵאֶליָך ְוָכל וְ יח) ָבר ַהּגָ ל ַהּדָ ָהָיה ּכָ
טּו ֵהם. ֵאּלּו. ּפְ טֹן ִיׁשְ ָבר ַהּקָ (הם סנהדרי גדולה,  ַהּדָ

א סנהדרי קטנה) ִכיְנּתָ ׁשְ ְטָרא ּדִ דֹוָלה ִמּסִ ֵרי ּגְ . ַסְנֶהּדְ
א  ִכיְנּתָ ׁשְ ְטָרא ּדִ ה ִמּסִ ֵרי ְקַטּנָ ָאה, ַסְנֶהּדְ ִעּלָ

ָאה. ּתָ  ּתַ

ם, ּלָ ָבר   (שמות יח) ַעל ּכֻ ל ַהּדָ ְוָהָיה ּכָ
ֹטן  ָבר ַהּקָ דֹל ָיִביאּו ֵאֶליָך ְוָכל ַהּדָ ַהּגָ

טּו ֵהם. ֵאּלוּ  ּפְ (ֵהם ַסְנֶהְדִרין ְּגדֹוָלה,  ִיׁשְ
ד ַסְנֶהְדִרין ְקַטָּנה) דֹוָלה ִמּצַ . ַסְנֶהְדִרין ּגְ

ד  ה ִמּצַ ִכיָנה ָהֶעְליֹוָנה, ַסְנֶהְדִרין ְקַטּנָ ְ ַהׁשּ
ְחּתֹוָנה. ִכיָנה ַהּתַ ְ  ַהׁשּ

ִביָנא  .23 א, ַאֲהרֹן ׁשּוׁשְ ַמְלּכָ ִביָנא ּדְ ה ׁשּוׁשְ מֹׁשֶ
ְבִעין ּוְתֵרין ַסְנֶהְד  הֹון ׁשִ ַמְטרֹוִניָתא. ְוִעּמְ ִרין, ּדְ

ֵרי  דֹוָלה. ַסְנֶהּדְ ֵרי ּגְ ִמְנַין ֶחֶסד, ּוֵמָהָכא ַסְנֶהּדְ ּכְ
ָמאָלא, ׂשְ ְטָרא ּדִ ה, ִמּסִ ֶאת  (בראשית א) ְקַטּנָ

ְיָלה. ֶלת ַהּלַ טֹן ְלֶמְמׁשֶ אֹור ַהּקָ  ַהּמָ

  

ֶלְך, ַאֲהֹרן  .23 ִבין ַהּמֶ ה ׁשֹוׁשְ ֹמׁשֶ
ְבִעים  ֶהם ׁשִ ה. ְוִעּמָ ְלּכָ ִבין ַהּמַ ַנִים ׁשֹוׁשְ ּוׁשְ

אן ַסְנֶהְדִרין  ִמְנַין ֶחֶסד, ּוִמּכָ ַסְנֶהְדִרין, ּכְ
ד  ה ִמּצַ דֹוָלה. ַסְנֶהְדִרין ְקַטּנָ ּגְ

ֹמאל, ְ טֹן (בראשית א) ַהׂשּ אֹור ַהּקָ ֶאת ַהּמָ
ְיָלה. ֶלת ַהּלַ  ְלֶמְמׁשֶ

דֹול  .24 אֹור ַהּגָ ְפֶאֶרת ֶאת ַהּמָ א, ּתִ ּוְבִגין ּדָ
ֶלת  יהּ ְלֶמְמׁשֶ ַמר ּבֵ ִאּתְ יֹוָמם  (תהלים מב) ַהּיֹום, ּדְ

ֶלת  טֹן ְלֶמְמׁשֶ אֹור ַהּקָ ה ְיָי' ַחְסּדֹו. ֶאת ַהּמָ ְיַצּוֶ
ְיָלה, ים,  (שם) ַהּלַ ְלִוּיִ יר ּדִ י. ׁשִ ירֹה ִעּמִ ְיָלה ׁשִ ּוַבּלַ

י ַחי ַעל ָהֲאָדָמה.  (שמואל א כ) ְוָדא ְיסֹוד. ן ִיׁשַ ּבֶ
ר ִמיֵני ּתְ  ין ֶעׂשֶ ָתּקִ יק ּדְ יָרה. ְוִאיהּו ַצּדִ ׁשִ ים, ּבְ ִהּלִ

א,  ִכיְנּתָ טֹן, ְוָדא ׁשְ ָמאָלא, ֶאת ַהָמאֹור ַהּקָ ִלׂשְ
ָמאָלא.  ְ ַאְתְנִטיַלת ִמׂשּ (יתרו כ''ג, כבד את אביך   ע''כּדְ

כי תצור אל עיר וכו' עד בהאי עלמא נדפס בפרשת בלק   וכו')
 דף קצ''ו ע''א. 

  

ּום ֶזה,  .24 ְפֶאֶרת ּוִמׁשּ אֹור  -ּתִ ֶאת ַהּמָ
ֱאַמר  ּנֶ ֶלת ַהיֹּום, ׁשֶ דֹל ְלֶמְמׁשֶ ַהּגָ

יֹוָמם ְיַצּוֶה ה' ַחְסּדֹו. ֶאת  (תהלים מב) ּבוֹ 
ֶלת  טֹן ְלֶמְמׁשֶ אֹור ַהּקָ ַהּמָ

ְיָלה, יר  (שם) ַהּלַ י. ׁשִ יֹרה ִעּמִ ְיָלה ׁשִ ּוַבּלַ
ם, ְוֶזה ְיסֹוד. י ַחי  א כ)-(שמואלַהְלִויִּ ן ִיׁשַ ּבֶ

ים  ָרה ִמיֵני ְתִהּלִ ן ֲעׂשָ ּקֵ ּתִ ַעל ָהֲאָדָמה, ׁשֶ
ֹמאל, ֶאת  יק ִלׂשְ יָרה. ְוהּוא ַצּדִ ׁשִ ּבְ
ּנֹוֶטֶלת  ִכיָנה, ׁשֶ טֹן, ְוזֹו ׁשְ אֹור ַהּקָ ַהּמָ

ֹמאל. ְ  ֵמַהׂשּ
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