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כ נה פר ְְִַַַָָקיעת
ע"ב) יח ויקרא (זוהר

כּ תוּ בר י אמר , עה)אבּ א ׁש וֹ פט (תהלים אלהים "כּ י ִַ
ׁש וֹ פט ", אלהים "כּ י ירים ". וזה  יׁש ּפ יל  זה
ׁש יּ עקב  בּ ּמ קוֹ ם יצחק ׁש ל הדּ ין ׁש עבר  אלמלא 

אוֹ י(והת בּ ם)(ורוֹ חץ )והתכּ ּס ה (ונר ּפ א)ׁש וֹ רה  ׁש ם , 
- הדּ בר  וסוֹ ד בּ דינ וֹ . ׁש יּ ּפ ג ׁש  סו)לעוֹ לם "כּ י(ישעיה 

העוֹ לם. ׁש ל  הת בּ מוּ ת וזוֹ הי נ ׁש ּפ ט". ה' באׁש 

בּ וֹ ,וכיו א וֹ חז ויעקב יעקב, ׁש ל למקוֹ מ וֹ  ׁש נּ כנס ְֵָ
מצטנּ נים. והגּ חלים ׁש וֹ ככת האׁש  אזי
ויצא  זין , כּ לי עליו ושׂ ם וחגר רוֹ גז , ׁש היה  לאדם
הּפ תח  על  עמד  אחד חכם אנ ׁש ים. להרג מרגּ ז
א וֹ תי, ותפס בּ י  החזיק לא  אלמלא אמר: בּ וֹ . ואחז
ׁש החזיקוּ  בּ עוֹ ד אנ ׁש ים. ׁש ל הרג  נמצא היה הרי 
ׁש יּ צא  על  רגזוֹ  הצטנּ ן בזה , זה ואחז וּ  בזה  זה
הדּ ין וחזק הרגז  את סוֹ בל  מי - להוֹ כיח יצא להרג .

אדם  אוֹ תוֹ  הּפ תח.ׁש ל על  ׁש עמד זה אוֹ מר , הוה ? 

 אל בּ ני, לישׂ ראל: ה וּ א  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  אמר  ָ
אבל  הּפ תח, על  עוֹ מד אני הרי  ּת פחד וּ ,

בּ ּמ ה  כּ ח . לי  וּ תנ וּ  הזּ ה  בּ יּ וֹ ם ?הזדּ רזוּ  
הוֹ פר  קוֹ ל נמצא ׁש אם  בּ וֹ פר.
אוֹ תוֹ  למּט ה, בּ וֹ  וּ מכוּ נים  כּ ראוּ י
האבוֹ ת, מתעּט רים וּ בוֹ  עוֹ לה, הּק וֹ ל
להזּ הר  צרי ולכן יעקב. ׁש ל בּ מ ׁש כּ נ וֹ  ועוֹ מדים

בּ וֹ . וּ לכוּ ן ה ּק וֹ ל אוֹ תוֹ  את ולדעת  בּ וֹ פר 

וכל ואי אחד, רקיע עוֹ לה  ׁש לא בּ וֹ פר קוֹ ל  ל ְֵ
נוֹ תנים  רקיע, אוֹ תוֹ  ׁש ל האוּ כלוּ סים  א וֹ תם

א וֹ מרים  וּ מה  ק וֹ ל. לא וֹ תוֹ  ב )?מקוֹ ם "וה'(יואל  
הּק וֹ ל  א וֹ תוֹ  ועוֹ מד וג וֹ '. חילוֹ " לפני קוֹ לוֹ  נתן 
ונ וֹ עדוּ  אחר, קוֹ ל ׁש בּ א עד הרקיע, בּ א וֹ תוֹ 

ועל (והתעוֹ ררוּ ) אחר . לרקיע בּ זוּ וּ ג ועוֹ לים יחדּ ו, 
הוּ א  וּ מה קוֹ ל , ׁש ּמ עלה  קוֹ ל  יׁש  ׁש נינוּ , אוֹ תוֹ זה ? 
ׁש לּ מּט ה. י שׂ ראל ׁש ל ּת קיעתם ׁש ל הּק וֹ ל

ׁש לּ מּט ה וכיו הלּ לוּ  הּק וֹ לוֹ ת כּ ל ׁש ּמ תחבּ רים ְֵָ
ׁש ה ּמ ל עליוֹ ן  רקיע לאוֹ תוֹ  ועוֹ לים

מתע ּט רים בּ וֹ , ׁש וֹ רה לפני(נוֹ עדים)ה ּק דוֹ ׁש  כּ לּ ם  
ׁש ל  אחר וכּס א עוֹ לים, ה כּ סאוֹ ת  ואז  ,ה ּמ ל

וּ מתּת ּק ן. עוֹ מד  יעקב
בּ אוֹ תןועל סבא המנוּ נא  רב ׁש ל בּ ספר וֹ  מצאנוּ  זה ְַ

ה ּת פלּ ה  א וֹ מר , ׁש היה ה נה ראׁש  ׁש ל  ּת פלּ וֹ ת
הוֹ פר קוֹ ל )וקוֹ ל  הצּ דּ יק,(ׁש א וֹ תוֹ  אוֹ תוֹ  ׁש ּמ וֹ ציא 

אוֹ תוֹ  ׁש ל ה וֹ פר בּ אוֹ ת וֹ  ונפׁש וֹ  מרוּ ח וֹ  ׁש נּ מצא
עוֹ מדים  י וֹ ם וּ באוֹ ת וֹ  למעלה. ׁש עוֹ לה ה ּק וֹ ל
קוֹ ל  אוֹ ת וֹ  וּ כ ׁש עוֹ לה  למעלה . מקטרגים ונמצאים
לעמד. יכוֹ לים ולא לפניו  נדחים  כּ לּ ם ה וֹ פר,
את  לכ וּ ן  ׁש יּ וֹ דעים ה צּ דּ יקים  ׁש ל  חלקם א ׁש רי 
ה זּ ה  בּ יּ וֹ ם עוֹ לם לתּק ן  ויוֹ דעים  רבּ וֹ נם לפני הרצוֹ ן

כּ תוּ ב זה ועל  ׁש וֹ פר. פט)בּ קוֹ ל העם (תהלים  "אׁש רי  
"תוֹ קעי".י וֹ דעי ולא "י וֹ דעי", תרוּ עה". 
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