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 החילוק בין עמנו הייתם לעמנו היה

ביארנו את יסוד דינם של עדים  בגליון הקודם

זוממים, שפוגמים במידת האמת בעצם עדותם 

בבית דין, שמביאים לפני בית דין עדות שלא 

 יכולה להיות במציאות כלל.

ועתה נעמיק ביסוד זה, כשנבוא לדברי המשנה 

 )ה, א(: 

אין העדים נעשים זוממין עד שיזימו את עצמן "

שהרג את כיצד אמרו מעידין אנו באיש פלוני 

אמרו להם היאך אתם מעידין שהרי נהרג  ,הנפש

זה או ההורג זה היה עמנו אותו היום במקום 

אבל אמרו להם היאך אתם  ,פלוני אין אלו זוממין

מעידין שהרי אתם הייתם עמנו אותו היום 

 ".הרי אלו זוממין ונהרגין על פיהם ,במקום פלוני

 

 עדות מלשון דעת

ק בין הזמת העדים כדי שנוכל להבין מה החילו

מצד היות העד במקום אחר, לבין הזמתם על ידי 

בירור שהנהרג היה במקום אחר, עלינו להקדים 

 בתחילה מהו יסוד העדות כפי שנתבאר בזוה"ק.

כי תיבת "עדת" ותיבת ( א, רצא)איתא בזוה"ק 

 , וכמו שנאמר"דעת" שוים הם והם מלשון אחד

ב הוא קב, ויעק)תהלים עח ה( ויקם עדות ביע

 . שורש הדעת

ועומק הדברים הוא כנתבאר בסה"ק, כי העדות 

הוא מכח הדעת, שהעדות על מציאות הקב"ה 

, שעליה מעיד אדם בכל יום בפסוק שמע בעולם

ישראל ה' אלקינו ה' אחד )אשר יש בו שני 

 אותיות גדולות המתחברים יחדיו לתיבת "עד"(,

הוא מכח הדעת המאירה בנפש איש ישראל, 



 ב
 

הן בפסוק  ה הוא מעיד על מעשי בראשיתומכוח

 .שמע ישראל והן בקידוש בליל שבת קודש

 טעם שנשים פסולות לעדות

ויסוד זה בא ללמד ונמצא למד. כי גם העדות 

כפשוטה בבית דין, באה מכח הדעת. ובהקדם 

שני חלקים, של חסד  ' יש בודעת'היסוד דה

הנקראים בלשון הקבלה "דעת וגבורה, 

 ו"דעת דגבורות".דחסדים", 

שבכל דבר שאדם שוקל בדעתו, עליו  :דהיינו

לשקול את שני הצדדים בשווה גם יחדיו בכדי 

שיגיע לבירור האמת. ואין זה אלא בדבר הבא 

אליו על ידי ידיעה, אלא גם בדבר שראה בעצמו, 

אם לא יהיה בו שיקול הדעת של חסד וגבורה גם 

 ראה יחדיו, אזי יכול הוא להעיד על דבר שלא

 .מפני שכן נדמה לו

וזה הטעם שהתורה פסלה עדותם של נשים, 

אשר מבואר בספרי הקבלה כי יש להם רק את 

, "דעת דגבורות"הנקרא  ,החלק השני של הדעת

, באופן שהמציאות דהיינו שהם רואים כל דבר

ההרגשים  מצטרפת במחשבתם יחד עם כל

בחוזק  אשר מתרחבים בבינתם היתירה שלהם

ן הם נוטים להגזים בסיפור מעשה, גדול, ולכ

ולהגדיל את הענין כפי שנתקבל בלבם, וכך 

למשל גם אם אמרה אשה שראתה בעלה מת, 

חיישינן שמא לא ראתה אותו מת, אלא ראתה 

אותו נמצא במקום שרובם מתו, ונתחזק הענין 

בלבה בלי ספק שגם הוא מת, הגם שלא ראתה 

 כן בעיניה.

הדעת, אשר  ונמצא דהעדות עצמה היא מכח

האדם רואה את הדבר, ומכח הדעת אינו מערב 

הרגשים שלו בראיה, אלא מספר רק את מה 

שראה מבלי הרגשים, כי הדעת מכריע בין 

הרגשי החסד והרגשי הגבורה, ומכריע לומר רק 

 את האמת לאמיתה.

 הדעת היא התקשרות

ובעומק יותר, כאשר נעיין מהיכן נלקח הכח 

שני עדים מקדשים את המיוחד של עד, שעל פי 

הלבנה וקובעים מועדים לכל ישראל, ואף 

מוציאים להורג על פיהם, היתכן שיסמכו כל כך 

 על עדות של שני בני אדם.

התשובה לכך מבואר בסה"ק כי הדעת היא 

התקשרות, דהיינו שלכל איש ישראל יש כח 

 –דעת שהוא מתקשר לכל דבר שהוא רואה 

וא רוצה מתוך רצון לראות, ולכל דבר שה

להתקשר בדעתו, הוא נהיה ממש מיוחד עם זה, 

ויש לו חלק במעשה הזה, וכמו שאמר הבעל שם 

טוב הקדוש, כי כל דבר שאדם רואה יש לו קשר 

לזה ובהכרח שעשה כן או כיוצא בזה, והוא עצמו 

ראה פעם חילול שבת, ופשפש במעשיו, עד 

שהגיע למסקנא שראה בזלזול כבוד תלמיד חכם 

למיד חכם הוא בחינת כראוי, ומכיון שתולא מחה 

 שבת הרי זה פגם דק בכבוד ש"ק.

אם לא אמנם הראיה תלויה בהתקשרות, ולכן 

רצה להתקשר לזה הדבר דהיינו לדון בזה הדבר 

לפני בית דין, אין לו שייכות לזה  בעדותו אויולהב

)דף ו.(  וזה הטעם שאיתא בפרקיןהמעשה כ"כ, 

אם באו כשבאו לב"ד  ואלים את העדיםשש

שבאו לבית דין וכשאומרים לראות או להעיד, 

כדי להעיד אז חשבינן להו כעדים גמורים שאם 

נמצא אחד מכל העדים קרוב או פסול עדות כולן 

, אבל אם לא באו לראות אינם נחשבים בטלה

כעדים כלל, ולכאורה הדבר תמוה מה נפקא 

, מינה כוונתם כיון דמכל מקום ראו את הענין

הראיה של אבל לפי המבואר לעיל מובן הכל, כי 

 עד היא התקשרותו עם המעשה.

והנה כח נפלא זה, שהעד נעשה חלק מהמעשה, 

בא על ידי ה"דעת" שהוא כח ההתקשרות, אשר 

משפיעים לו משמים בכל מקום לפי אותו מקום, 



 ג
 

שיכול להתקשר לכל הנעשה באותו המקום, 

שים אשר ולתקנו ולהעלות את הניצוצות הקדו

בו, וכל הנעשה בזה המקום הוא נוגע לו, ומזה 

בא הכח של העד להעיד עדותו, מכיון שהוא 

עצמו חלק מהמעשה, ולכן מקבל כח מיוחד 

שעל פי עדותו נקבע המעשה בבית דין, עד שכל 

 ישראל ילכו על פי עדותו לבד.

ועל פי זה בין נבין החילוק בין עדות שקר שלא 

לל, או עדות שקר שלא היה העד באותו מקום כ

היה הנהרג באותו מקום כלל, כי כאשר העד לא 

היה באותו מקום שמעיד שהיה בו, נמצא כי אין 

כח  לו את כח העדות כלל, כי כח העדות הוא

הדעת שמקבל באותו מקום, ואם כן כל המושב 

בית דין שנתיישבו לדון על פי עדותו בטעות 

 עדות".יסודה כי חסר לו בכל ה"חפצא" של שם "

אמנם כאשר אין אנו יודעים אם העד היה באותו 

מקום, רק שאנו יודעים שההורג או הנהרג לא 

היו יכולים להיות באותו מקום, נמצא שלא חסר 

במציאות שם "עדים" של הבאים להעיד לפנינו, 

כי באמת שם "עדים" עליהם בכל מקום שהם 

נמצאים, גם אם לא היה שם דבר להעיד, כי 

ד הוא הדעת האלוקי אשר בו בכל מציאות הע

שבאותו מעשה שמעיד עליו, לא עת ורגע, ורק 

 "עדות" הקשורה לבית דין היה באותו מקום

 .ועכ"פ העדות שהעיד לפני בית דין היתה שקר

ועתה נשוב ליסוד הראשון אשר אמרנו כי הדעת 

ועדות אחד הם, בענינה של העדות על מעשי 

עיד אדם בכל שמים וארץ ועל אחדות ה', אשר מ

יום ויום בפסוקי שמע ישראל, ובשבת קודש 

כשמקדש על היין ואומר ויכולו. ועתה נלמד 

מוסר השכל בעדות זו מה היא, כי עניינו של העד 

הוא שהראיה שלו אינה כצופה מהצד אלא כמי 

שמעורב בענין ויש לו שייכות אליו, ולכן נבין 

שכשהתורה מצוה עלינו להעיד על מעשי 

בליל שבת קודש, הכוונה היא שנהיה בראשית 

מקושרים לבריאת שמים וארץ בכל שכלנו ממש 

כאדם הרואה דבר ומעיד עליו, שכל נפשו 

 מקושרת בדבר שרואה. 

ובלשון הקבלה מבואר כי בשעת הקידוש אנו 

מעלים לשכינה את בחינת ה"עינים", המורה על 

היה בדרגה של רואה בעיניו בהירות האמונה שת

 תולדות יעקב יוסףממש, וכמובא בסה"ק 

העולה מזה, כי בשבת   (:אות בפרשת שלח )

וסוד  סוד עינים,נשלם ב' חסרונות שבכלה, 

רגלים שלא היה להם על מה שיסמכו. וע"י 

שנותן עיניו בכוס דקידוש, מאיר בה מן חכמה ג' 

גווני עינים הרמוז בש ונתחבר עם בת, נעשה 

שבת, ובזה יש לה עיינין. וע"י קידוש מעומד 

בשני רגליו, ]ר"ל שיאמין אמונה שלימה 

במחשבה שבזה העדות דקידוש, מעלה את 

ליונה, ע"י קישור המלכות עד המחשבה ע

מחשבתו בה הרמוז בכוס שנותן עיניו בה. ואז 

חוזק האמנה נק' סמכי קשוט דחכמה, ואז 

ואשיבה רגלי אל עדותיך, והבן זה שהוא כלל 

גדול[. ואז ע"י חשבתי דרכי כאמור, ואשיבה 

".י אל עדותיך, למקום נ"ה שבהרגל
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