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יראל ת לת ק סי ת לא ְְְִִֵַָָָֹנפלה
ע"א) וח ' וע"ב ע"א ו' ויקרא (זוהר

רבּ ירי  עּמ וֹ  והיוּ  , בּ דּ ר  הוֹ ל היה יהוּ דה.אחא  ִַ
זה  יהוּ דה , ר בּ י  אמר הוֹ לכים, ׁש היוּ  עד 
מן ׁש הת בּ רכה בּ ת וּ לה  ישׂ ראל, בּ ת וּ לת  ׁש נינוּ 

בּ כּמ ה (מיּ שׂ ראל )ׁש בע וּ פר ׁש וּ ה ׁש בע, בּ ת ׁש נּ קראת  , 
בּ רכוֹ ת  ׁש בע ירׁש ה למ ּט ה וּ בתוּ לה מקוֹ מוֹ ת.
על  קינה שׂ א אדם בּ ן  "ואּת ה כּ ת וּ ב, והרי בּ גללּה .
כּ נסת  על נאמר, עליה  ודּ אי ישׂ ראל ", בּ ת וּ לת 

ׁש כּ תוּ ב מהכּ ל, קׁש ה  וזה  ה)י שׂ ראל. "נפלה (עמוס 
כּ ל  ׁש אמרוּ  וזה י שׂ ראל". בּ ת וּ לת  קוּ ם תוֹ סיף לא
הּפ רׁש ה  אם אבל  יפה. הוּ א  זה בּ דבר  החברים
אבל  , ּכ אוֹ מרים  היינוּ  נחמה , ׁש ל בּ דר נאמרה 

. ּכ מוֹ כיח הכּ תוּ ב והרי  נאמר, הזּ וֹ  בּ ּק ינה

אוֹ תוֹ אמר  לי קׁש ה היה  והרי זה,  ּכ ו דּ אי  לוֹ , ַָ
ׁש מעוֹ ן רבּ י אל וּ באנ וּ  מהכּ ל , יוֹ תר דבר 
מה  נ וֹ דע  פני מּמ ראה לי, אמר  ּפ נים. בּ ח ׁש כוּ ת
אמר  ׁש וים. ול בּ י  ׁש ּפ ני ודּ אי לוֹ , אמר ּת י  . ּבּ ל ב
לא  "נפלה  כּ תוּ ב לוֹ , אמר ּת י . דּ בר לי  אמר לי ,
רגז לוֹ  ׁש יּ ׁש  מי י שׂ ראל". בּ ת וּ לת  קוּ ם ת וֹ סיף
אם  לעוֹ למים. תחזר  לא מ ּמ נּ וּ , ויצאה בּ א ׁש ּת וֹ 
ולא  לי, אמר  עּמ ּה . ׁש גּ ר ׁש וּ  ל בּ נים אוֹ י , ּכ

החברים  כּ ל אמרוּ  מה ל אמרּת י,מס ּפ יק ? 
ולא  מאהבה, ׁש היוּ  דבריהם, ׁש מעּת י הרי 

בּ לבּ י. מתי בים

אבל אמר , ונאה, יפה החברים אמרוּ  מה כּ ל ַָ
נמצאים, אין  כּ ׁש הרוֹ עים לדוֹ ר  א וֹ י
לאיזה  י וֹ דעים ולא והוֹ לכים, סוֹ טים והצּ אן
ו דּ אי שׂ מאלה . ולא  ימינה לא הוֹ לכים, מקוֹ ם
לא וֹ תם  גּ לוּ יים וכ לּ ם להכּ יר , צרי זה ׁש ּפ סוּ ק

אמת. בּ דר ה ּת וֹ רה בּ דר ׁש ר וֹ אים

שׂ ם א לכלּ ן ישׂ ראל, ׁש גּ לוּ  הגּ ליּ וֹ ת בּ כל  ראה, ֹ
לּק דוֹ ׁש  ׁש בים י שׂ ראל היוּ  וּ בכלּ ן  וקץ, זמן 
ׁש בה  היתה ישׂ ראל וּ בתוּ לת ה וּ א,  ּבּ ר ו
בּ גּ לוּ ת  ועכׁש ו  עליה. ׁש גּ זר זמן  בּ אוֹ תוֹ  למקוֹ מּה ,
כּ מוֹ   ּכ ת ׁש וּ ב לא ׁש הרי , ּכ אינ וֹ  הזּ וֹ  האחרוֹ נה
ׁש כּ תוּ ב  מוֹ כיח, הזּ ה וה ּפ סוּ ק האחרוֹ ת. בּ ּפ עמים 
נפלה  ישׂ ראל ". בּ ת וּ לת  קוּ ם  תוֹ סיף לא "נפלה 

כתוּ ב. לא להקימּה  א וֹ סיף ולא 

א וֹ תּה מ ל  וזרק הגּ בירה  על ׁש רגז  למל ָָ
אוֹ תוֹ  מגּ יע כּ ׁש היה ידוּ ע . לזמן  מהיכלוֹ 
לפני ו ׁש בה נכנסת היתה  הגּ בירה  מיּ ד זמן ,
ּפ עמים. וׁש לׁש  וּ ׁש ּת ים אחת ּפ עם  וכן ,ה ּמ ל
, הּמ ל מהיכל התרחקה האחרוֹ נה ל ּפ עם
אמר  רחוֹ ק. לזמן  מהיכלוֹ  הּמ ל א וֹ תּה  והׁש לי
ׁש היא  הּפ עמים כּ ׁש אר אינ ּה  הזּ וֹ  הּפ עם  ,ה ּמ ל
היכלי בּ ני כּ ל עם  אל אני אלּ א  , ּכ לפני  תחזר

אוֹ ת ּה . ואבּק ׁש 
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ׁש וֹ כבת ה יע ׁש היתה אוֹ תּה  ראה אליה , ְִִֶַ
הגּ בירה  כּ בוֹ ד את ראה מי בּ עפר .
עד  כּ נג דּ ּה , הּמ ל בּ ּק ׁש וֹ ת  ואת  זמן בּ א וֹ תוֹ 
וּ מביא  א וֹ תּה , וּ מקים  בּ ידוֹ  אוֹ תּה  אוֹ חז  ׁש הּמ ל
מ ּמ נּ ה  י ּפ רד ׁש לּ א לּה  ונ ׁש בּ ע להיכל וֹ , א וֹ תּה 

מּמ נּ וּ . יתרחק ולא לעוֹ למים

 ישׂ ראל ׁש כּ נסת  זמן  כּ ל  - הוּ א   ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ָ
בּ אה  היא  הזּ מן, מגּ יע כּ ׁש היה בּ גּ לוּ ת,
, ּכ לא הזּ וֹ  בּ גּ לוּ ת ועכׁש ו .הּמ ל לפני  וחוֹ זרת

בּ י יאחז  ה וּ א  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  א וֹ תּה אלּ א  ויקים  דיה 
תראה  וּ בא להיכל וֹ . אוֹ ת ּה  ויׁש יב עּמ ּה  וית ּפ יּ ס
קוּ ם ", ת וֹ סיף לא "נפלה כּ תוּ ב ׁש הרי  זה ,  ּׁש כ

כּ תוּ ב זה ט)ועל  את (עמוס אקים הה וּ א "בּ יּ וֹ ם 
כּ מוֹ  קוּ ם  ת וֹ סיף לא היא הנּ פלת ". דּ ויד סכּ ת
זה  ועל אוֹ תּה . אקים  אני אבל האחר וֹ ת, בּ ּפ עמים 
דּ ויד  סכּ ת  את אקים ההוּ א "בּ יּ וֹ ם  כּ תוּ ב,
"סכּ ת  זוֹ  מי דּ וד. סכּ ת  את  אקים  אני  ה נּ פלת ",

ׁש כּ תוּ ב דּ וד" כּ מ וֹ  "הנּ פלת ", י שׂ ראל. בּ תוּ לת ז וֹ  ? 
ישׂ ראל  בּ תוּ לת ׁש ל כּ בוֹ דּה  וזהוּ  "נפלה ".

ׁש עה. בּ אוֹ ת ּה  למדנוּ  וזה ותׁש בּ חּת ּה ,

לבּ יאמר  על דּ בּ ר ּת  ו דּ אי  יהוּ דה, רבּ י ַָ
ה וֹ ל וזה  ה דּ בר. בּ רוּ ר  וזה וּ  והתי ב,
ועכׁש ו וׁש כחּת י, ׁש מעּת י  אחד דבר  כּ מוֹ 
עתיד  יוֹ סי, רבּ י אמר ׁש נינ וּ , א וֹ תוֹ . הרוחּת י 
ישׂ ראל  כּ נסת על  להכריז  הוּ א   ּבּ ר ו ה ּק דוֹ ׁש 

נב )ויאמר, ׁש בי(ישעיה  קוּ מי מעפר "התנערי 
ויאמר: חבר וֹ  בּ ידי ׁש אוֹ חז  כּ מי  ירוּ ׁש לם".

קוּ ם  בּ ּה התנער, יאחז  הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש   ּכ ! 
קוּ מי התנערי, !ויאמר: 

היכל אמר בּ ני  א וֹ תם  כּ ל  וכ אחא, ר בּ י  לוֹ  ַָ
ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  זה. בּ לׁש וֹ ן ּפ וֹ תחים הּמ ל

ט) כּ אן,(שם  הּמ ל הרי  ,"אוֹ ר בא כּ י אוֹ רי  "קוּ מי
הכּ ל  ו שׂ מחת  ׁש לּ ּה , הכּ בוֹ ד ה וּ א ׁש אז  ודּ אי

כּ ת וּ ב עּמ ּה . מתּפ יּ ס  א)כּ ׁש הּמ ל "ו ּת בא (מלכים-א 
אוֹ תן בּ כל זה , כּ מ וֹ  החדרה", ה ּמ ל אל ׁש בע בת 
זהוּ  לפניו . ועוֹ מדת הּמ ל אל  בּ אה היא ה ּפ עמים

א)ׁש כּ תוּ ב וּת עמד (מלכים-א ,"הּמ ל לפני "וּת בא 
ה ּמ ל אלּ א , ּכ לא ה זּ וֹ  בּ ּפ עם אבל .הּמ ל לפני
להיכלוֹ . אוֹ תּה  ויׁש יב עּמ ּה  ויתּפ יּ ס אליה  יל
אּת  ולא ו דּ אי , ,"ל יבא  ּמלכ "הנּ ה  ׁש כּ תוּ ב זהוּ 
להקים  ,ל יבא .א וֹ ת לפיּ ס , ל יבא אליו.
, ל יבא בּ כּ ל. אוֹ ת לה ׁש לים ,ל יבא .א וֹ ת
ז וּ וּ ג  עּמ וּ להז דּ וּ ג  להיכלוֹ   אוֹ ת להכניס
בּ אמ וּ נה ". לי   ואר שׂ ּת י" ׁש נּ אמר  כּ מ וֹ  עוֹ למים ,

אמרוּ ,עד אבּ א . רבּ י בּ הם ּפ גׁש  הוֹ לכים, ׁש הי וּ  ַ
הכינה. ּפ ני נקבּ ל בּ א , החכמה בּ על הרי
יוֹ ׁש ב  ׁש היה מהא כּ ף הׁש ּת ּמ ט אליו , כּ ׁש ּק רבוּ 

וכוּ '. ואמר  ּפ תח  אליהם. וירד עליו,

מילין.קמ ׁש לׁש ה א בּ א רבּ י אחרי והלכ וּ  ָ


