בס"ד
עִ ְּקבוֹת ְּמ ִשיחֶ ָך
הרב מואיז נבון
בראשית פרק מד (יח) וַיִ גַש אֵ לָיו יְּ הּודָ ה וַ יֹּאמֶ ר בִּ י אֲ דֹּנִּ י יְ ַדבֶ ר נָא עַ בְ ְדָך ָדבָ ר בְ ָאזְ נֵי אֲ דֹּנִּ י וְ ַאל יִּ חַ ר
אַ פְ ָך בְ עַ בְ ֶדָך כִּ י כָמוָֹּך כְ פַ ְרעֹּה:
בראשית רבה (וילנא) פרשת ויגש פרשה צג:ב
"כִּ י ִּהנֵה הַ ְמלָכִּ ים נ ֹּועֲדּו עָ בְ רּו י ְַח ָדו" (תהלים מח) ,כי הנה המלכים ,זה יהודה ויוסף ... ,ויגש
אליו יהודה (איוב מא) "אֶ חָ ד בְ אֶ חָ ד יִּ גַׁשּו" ,זה יהודה ויוסף" ,וְ רּוחַ ֹלא יָבוֹּא בֵ ינֵיהֶ ם" ,אלו
השבטים ,אמרו :מלכים מדיינים אלו עם אלו אנו מה איכפת לנו.
יהּודה ( ...כו) ִּת ְהיֶיןָ לְ רֹּאׁש יוֹּסֵ ף ּולְ ָק ְדקֹּד ְנזִּ יר אֶ חָ יו:
בראשית פרק מט ( -י) ֹלא יָסּור ׁשֵ בֶ ט ִּמ ָ
מלכים א פרק יא
( ...כו) וְּ י ָָרבְּ עָ ם בֶ ן נְּ בָ ט אֶ פְ ָר ִּתי [משבט אפרים {ז"א :יוסף}– רד"ק] ִּמן הַ ְצ ֵר ָדה וְ ֵׁשם ִּאמ ֹּו ְצרּועָ ה
ירּוׁש ִּ ָלם וַ יִּ ְמצָ א אֹּת ֹּו
ִּאשָ ה ַאלְ מָ נָה עֶ בֶ ד לִּ ְׁשֹלמֹּה וַ י ֶָרם יָד בַ מֶ לְֶך ... :וַ יְ ִּהי בָ עֵ ת הַ ִּהיא וְ י ָָרבְ עָ ם יָצָ א ִּמ ָ
אֲ ִּחיָה הַ ִּשיֹלנִּי הַ נָבִּ יא בַ ֶד ֶרְך  ...כֹּה ָאמַ ר יְ קֹּוָ ק אֱ ֹלהֵ י יִּ ְש ָראֵ ל ִּה ְננִּ י ק ֵֹּרעַ ֶאת הַ מַ ְמ ָלכָה ִּמיַד ְּשֹלמֹה וְ נָתַ ִּתי
רּוׁש ִּ ַלם
לְ ָך אֵ ת עֲשָ ָרה הַ ְשבָ ִּטים( :לב) וְ הַ שֵ בֶ ט הָ אֶ חָ ד יִּ ְהיֶה ּל ֹּו לְ מַ עַ ן עַ בְ ִּדי ָדוִ ד [משבט יהודה] ּולְ ַמעַ ן יְ ָ
הָ עִּ יר אֲ ׁשֶ ר בָ חַ ְר ִּתי בָ ּה ִּמכֹּל ִּׁשבְ טֵ י יִּ ְש ָראֵ ל( ... :מג) וַ יִּ ְׁשכַב ְׁשֹלמֹּה עִּ ם אֲ ב ָֹּתיו וַ יִּ ָקבֵ ר בְ עִּ יר ָדוִּ ד ָאבִּ יו
וַיִ ְּמֹלְך ְּרחַ בְּ עָ ם בְ נ ֹּו ַת ְח ָתיו :ס
ּומלְּ חָ מָ ה הָ יְ תָ ה בֵ ין ְּרחַ בְּ עָ ם ּובֵ ין י ָָרבְּ עָ ם כָל יְ מֵ י חַ יָיו:
מלכים א פרק טו ( -ו) ִ
אגדת בראשית (בובר) פרק סד
הּודה וגו'" (ישעי' יא יג) .אבל בעולם הזה מפני שאין מתחברים זה עם זה,
"אֶ פְ ַריִּ ם ֹלא יְ ַקנֵא אֶ ת יְ ָ
מקנאין זה בזה ,וכל זמן שהן כך נתונין בירידה ,אבל לעתיד לבא כשיתחברו זה עם זה מתעלין,
יחזקאל פרק לז
יהּודה וְ לִּ בְ נֵי
ָ
ָאדם ַקח לְ ָך עֵ ץ ֶאחָ ד ּוכְ ֹּתב עָ לָיו לִ
( ...טו) וַ יְ ִּהי ְדבַ ר יְ קֹּוָ ק אֵ לַי לֵאמֹּר( :טז) וְ אַ ָתה בֶ ן ָ
יִּ ְש ָראֵ ל <חברו> חֲ בֵ ָריו ּולְ ַקח עֵ ץ אֶ חָ ד ּוכְ תוֹּב עָ לָיו לְּ יוֹסֵ ף עֵ ץ אֶ פְ ַריִּ ם וְ כָל בֵ ית יִּ ְש ָר ֵאל <חברו> חֲ בֵ ָריו:
ֹּאמרּו אֵ לֶיָך בְ נֵי עַ ְמָך
(יז) וְ ָק ַרב אֹּתָ ם אֶ חָ ד אֶ ל אֶ חָ ד לְ ָך לְ עֵ ץ אֶ חָ ד וְּ הָ יּו לַאֲ חָ ִדים בְּ י ֶָדָך( :יח) וְ כַאֲ ֶׁשר י ְ
ֹלקחַ אֶ ת עֵ ץ יוֹּסֵ ף
לֵאמֹּר הֲ לוֹּא תַ גִּ יד לָנּו מָ ה אֵ ּלֶה ּלְָך( :יט) ַדבֵ ר אֲ לֵהֶ ם כֹה ָאמַ ר אֲ ֹדנָי יְּ קֹוִ ק ִּהנֵה אֲ נִּ י ֵ
יתם לְ עֵ ץ ֶאחָ ד
הּודה וַ ע ֲִּש ִּ
אֲ ׁשֶ ר בְ יַד אֶ פְ ַריִּ ם וְ ִּׁשבְ טֵ י יִּ ְש ָראֵ ל <חברו> חֲ בֵ ָריו וְ נָתַ ִּתי אוֹּתָ ם עָ לָיו אֶ ת עֵ ץ יְ ָ
וְּ הָ יּו אֶ חָ ד בְּ י ִָדי( :כ) וְ הָ יּו הָ עֵ ִּצים אֲ ׁשֶ ר ִּתכְ תֹּב ֲעלֵיהֶ ם בְ י ְָדָך לְ עֵ ינֵיהֶ ם( :כא) וְ ַדבֵ ר אֲ לֵיהֶ ם כֹּה ָאמַ ר אֲ ֹּדנָי
אתי אוֹּתָ ם
ֹלקחַ אֶ ת בְ נֵי יִּ ְש ָראֵ ל ִּמבֵ ין הַ גוֹּיִּ ם אֲ ׁשֶ ר הָ לְ כּו ָׁשם וְ ִּקבַ ְצ ִּתי אֹּתָ ם ִּמסָ בִּ יב וְ הֵ בֵ ִּ
יְ קֹּוִּ ק ִּהנֵה אֲ נִּי ֵ
ָארץ בְ הָ ֵרי יִּ ְש ָראֵ ל ּומֶ לְֶך אֶ חָ ד יִּ ְהיֶה לְ ֻכּלָם לְ מֶ לְֶך וְ ֹלא
יתי אֹּתָ ם לְ גוֹּי אֶ חָ ד בָ ֶ
ַאדמָ תָ ם( :כב) וְ עָ ִּש ִּ
אֶ ל ְ
<יהיה> יִּ ְהיּו עוֹּד לִּ ְׁשנֵי גוֹּיִּ ם וְ ֹלא יֵחָ צּו עוֹּד לִּ ְׁש ֵתי מַ ְמלָכוֹּת ע ֹּוד( :כג) וְ ֹלא יִּ טַ ְמאּו עוֹּד בְ גִּ ּלּולֵיהֶ ם
ּובְ ִּׁשקּוצֵ יהֶ ם ּובְ כֹּל פִּ ְׁשעֵ יהֶ ם וְ הוֹּׁשַ עְ ִּתי אֹּתָ ם ִּמכֹּל מו ְֹּׁשבֹּתֵ יהֶ ם אֲ ֶׁשר חָ ְטאּו בָ הֶ ם וְ ִּטהַ ְר ִּתי אוֹּתָ ם וְ הָ יּו לִּ י
ֵאֹלהים:
לְ עָ ם וַ אֲ נִּי אֶ ְהיֶה לָהֶ ם ל ִּ
מלבי"ם יחזקאל פרק לז פסוק יט
דבר אליהם .וכו' הנה אני לקח ,מקבלת חז"ל שתחלה יעמוד משיח בן יוסף והוא מלך
מעשרת השבטים והוא ילחם מלחמות ויתאספו כל ישראל תחת דגלו ,עד שאח"כ יבא בן
דוד והוא ימלוך עליהם ... ,וז"ש הנה אני לוקח את עץ יוסף ושבטי ישראל חבריו ונתתי
אותם עליו ר"ל תחלה יתן אותם עליו ,היינו שיתן שבטי ישראל על עץ יוסף ,היינו שיתקבצו
תחת דגל משיח בן יוסף ,וגם את עץ יהודה יתן עליו שיהודה יעמוד ג"כ תחת דגלו ,ובזה
ועשיתים לעץ אחד ,והיו אחד בידי עפ"י נס:
תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף קב עמוד א
 ...אמר רבי אבא :אחר שתפש ֹּו הקדוש ברוך הוא לירבעם בבגדו ,ואמר לו :חזור בך ,ואני
ואתה ובן ישי נטייל בגן עדן ,אמר לו ,מי בראש - :בן ישי בראש  -אי הכי לא בעינא.
(כד) וְ עַ בְ ִּדי דָ וִ ד מֶ לְֶך ֲעלֵיהֶ ם וְּ רוֹעֶ ה אֶ חָ ד יִּ ְהיֶה לְ ֻכּלָם ּובְ ִּמ ְׁשפָ טַ י ֵילֵכּו וְ חֻ ק ַֹּתי יִּ ְׁש ְמרּו וְ עָ שּו אוֹּתָ ם( :כה)
ּובנֵי
ּוב ֵניהֶ ם ְ
ָארץ אֲ ׁשֶ ר נָתַ ִּתי לְ עַ בְ ִּדי לְ ַי ֲעקֹּב אֲ ׁשֶ ר י ְָׁשבּו בָ ּה אֲ בוֹּתֵ יכֶם וְ י ְָׁשבּו עָ לֶיהָ הֵ ָמה ְ
וְ י ְָׁשבּו עַ ל הָ ֶ
בְ נֵיהֶ ם עַ ד ע ֹּו ָל ם וְ ָדוִּ ד עַ בְ ִּדי נ ִָּשיא לָהֶ ם לְ ע ֹּולָם( :כו) וְ כ ַָר ִּתי לָהֶ ם בְ ִּרית ָׁשלוֹּם בְ ִּרית ע ֹּולָם יִּ ְהיֶה אוֹּתָ ם
יתי לָהֶ ם
יתי אוֹּתָ ם וְ נָתַ ִּתי אֶ ת ִּמ ְק ָד ִּׁשי בְ ת ֹּוכָם לְ ע ֹּולָם( :כז) וְ הָ יָה ִּמ ְׁש ָכ ִּני ֲעלֵיהֶ ם וְ הָ יִּ ִּ
ּונְתַ ִּתים וְ ִּה ְרבֵ ִּ
ֵאֹלהים וְ הֵ מָ ה יִּ ְהיּו לִּ י לְ עָ ם( :כח) וְ י ְָדעּו הַ גוֹּיִּ ם כִּ י אֲ נִּ י יְ קֹּוָ ק ְמ ַק ֵדׁש אֶ ת יִּ ְש ָר ֵאל בִּ ְהיוֹּת ִּמ ְק ָד ִּׁשי
ל ִּ
בְ ת ֹּוכָם לְ ע ֹּולָם :ס
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מאמרי הראיה/המספד בירושלים  -בפטירת הד"ר בנימין זאב הרצל ז"ל ,כ' תמוז תרס"ד
 ...וצריך להבין בכלל למה אנו צריכים לשני משיחים ,משיח בן יוסף ומשיח בן דוד ,והרי התכלית המכוון
הוא שנשיא אחד יהיה לכולם ,ודוד עבדי נשיא להם לעולם... .
תלמוד בבלי מסכת סוכה דף נב עמוד א
ְׁשיהֶ ם לְ בָ ד( ".זכ' יב) ...הא הספידא
ָארץ ִּמ ְׁשפָ חוֹּת ִּמ ְׁשפָ חוֹּת לְ בָ ד ִּמ ְׁשפַ חַ ת בֵ ית ָדוִּ יד לְ בָ ד ּונ ֵ
"וְ סָ פְ ָדה הָ ֶ
מאי עבידתיה? פליגי בה רבי דוסא ורבנן .חד אמר :על משיח בן יוסף שנהרג ,וחד אמר :על יצר
הרע שנהרג .בשלמא למאן דאמר על משיח בן יוסף שנהרג  -היינו דכתיב "וְ ִּהבִּ יטּו אֵ לַי אֵ ת אֲ ֶׁשר
ָד ָקרּו וְ סָ פְ דּו עָ לָיו כְ ִּמ ְספֵ ד עַ ל הַ י ִָּחיד( ".זכ' יב) ... ...
זכריה פרק יב
רּוׁש ִּ ָלם( :י) וְ ָׁשפַ כְ ִּתי עַ ל בֵ ית ָדוִּ יד
( ...ט) וְ הָ יָה בַ יוֹּם הַ הּוא אֲ בַ ֵקׁש לְ הַ ְׁש ִּמיד אֶ ת כָל הַ גוֹּיִּ ם הַ בָ ִּאים עַ ל יְ ָ
וְ עַ ל יוֹּׁשֵ ב יְ רּוׁשָ ִּ ַלם רּוחַ חֵ ן וְ תַ חֲ נּונִּים וְ ִּהבִּ יטּו אֵ לַי אֵ ת אֲ ׁשֶ ר ָד ָקרּו וְ ָספְ דּו עָ לָיו כְ ִּמ ְספֵ ד עַ ל הַ י ִָּחיד וְ הָ מֵ ר
ירּוש ִ ַלם כְּ ִמ ְּספַ ד הֲ ַד ְּד ִרמוֹן בְּ בִ ְּקעַ ת ְּמגִ דוֹן:
ָ
עָ לָיו כְ הָ מֵ ר עַ ל הַ בְ כוֹּר( :יא) בַ יוֹם הַ הּוא יִ גְּ דַ ל הַ ִמ ְּספֵ ד בִ
ָארץ ִּמ ְׁשפָ חוֹּת ִּמ ְׁשפָ חוֹּת לְ בָ ד ִּמ ְׁשפַ חַ ת בֵ ית ָדוִּ יד לְ בָ ד ּו ְנ ֵׁשיהֶ ם לְ בָ ד ...
(יב) וְ סָ פְ ָדה הָ ֶ
תרגום יונתן נביאים זכריה פרק יב פסוק יא
ַאחָאב בַ ר עָ ְמ ִּרי ִּדי ְקטַ ל יָתֵ יּה הֲ ַד ְד ִּרמוֹּן
ירּוׁשלֵם כְּ ִמ ְּס ְּפ ָדא ְּד ְּ
ְ
(יא) בְ עִּ ָדנָא הַ ִּהיא יִּ ְסגֵי ִּמ ְספְ ָדא בִּ
ירא בְ בִּ ְקעַ ת ְמגִּ דוֹּן:
ֹאשיָה בַ ר ָאמוֹּן ִּדי ְקטַ ל יָתֵ יּה פַ ְרעֹּה חֲ גִּ ָ
בַ ר טַ בְ ִּרימוֹּן ּוכְּ ִמ ְּספַ ד י ִ
תלמוד בבלי מסכת מגילה דף ג עמוד א
דכתיב ביום ההוא יגדל המספד בירושלם כמספד הדדרמון בבקעת מגדון ,ואמר רב יוסף :אלמלא
תרגומא דהאי קרא לא ידענא מאי קאמר:
 ...והנה התכונה של החיבה הלאומית נתגלתה באחאב שחבב מאד את ישראל ....ועכ"ז לא הכיר ערכה
של תורה וקדושת השי"ת המיוחדת שבה כל יתרונם של ישראל ... .לעומת זה י ֹאשִׁ יהו הגביר את הצד
הרוחני עד אין דומה בכל המלכים כעדות הכתוב" ,וכמוהו לא היה ,לפניו מלך אשר שב אל ה 'בכל לבבו
ובכל נפשו ובכל מאודו" ... ,ע"כ באחאב ויאשיהו התכנסו ב' הנקודות ,של יוסף ושל יהודה ,כח משיח
בית יוסף ובית דוד ... .לעת קץ הכיר כי היה אפשר לאחד ב' הכחות יחד בהיות ההכרה שלמה ,א"כ יגדל
ההספד בצירוף ב' הנטיות , ... ,ויכפל כמספד אחאב ויאשיהו גם יחד ,לתן לקח להבא לאחד את הכחות,
להשכיל להעמידם במערכה הגונה המביאה לטובה כללית... .
והנה ,בתור עקבא דמשיח בית יוסף ,נתגלה חזיון הציונות בדורנו ,הנוטה לצד הכללי ביותר
[אוניברסליות/גשמיות לעומת פרטיות/רוחניות] ,ומצד חסרון הכשרתו אין הכחות מתאחדים להשכיל
מעבר מזה איך שההכשר הכללי [אוניברסלי/פיזי] לישראל אינו כ"א בסיס ליסודו המיוחד ,וע"כ צריך
שתהיה ההנהגה מכוונת לתכלית ההתעלות המיוחדת ,ולהיות מושפעת הרבה מהסגולה של יחידי הדור
צדיקים וחכמי תורה ,ולעומת זה ההכרה שהחפץ לחזקם של ישראל והתנערותם בתור אומה חיה ,עם כל
צרכיה החומריים ,שהוא דבר נכון כשמצטרף לכל התכונה [ז"א :רוחניות] הראויה ,גרמה עד כה שלא
הצליחה במעשיה ,עד שחסרון ההצלחה גרם לסכסוכי דעות וריב אחים ,שהלכו בדרך מסוכנת כזאת עד
שהמנהיג הראשי [רמז להרצל] נפל חלל מעוצר רעה ויגון.
יוסף :אוניבסליות/גשמיות
ֹלהים לִּ פְ נֵי ֶכם:
בראשית מה:ה  ... -לְ ִּמ ְחיָה ְׁשלָחַ ִּני אֱ ִּ
סוטה דף לו עמוד ב  -יודע בשבעים לשון!

יהודה :פרטיות/רוחניות
מדרש אגדה  -ואת יהודה שלח .לתקן לו בית תלמוד...,
הּודה לְ ָק ְדׁש ֹּו
תהלים פרק קיד ,ב  -הָ יְ תָ ה יְ ָ

 ...והנה ,פעולת משיח בית יוסף ,שתהיה ההכשרה הכוללת ,אע"פ שודאי תהיה עם זה ממולאת בדעת ויראת ד'
שנמצאת הרבה ג"כ ,לתכלית הכשרת כלל האנושיות ,מ"מ כיון שהיסוד העיקרי המרובה באיכותו ,שהוא התיחדות
הצורה הפרטית הישראלית בהתגברה אינו בולט בו כ"כ ,א"א לו להתקים ,ע"כ עתיד משיח בית יוסף להיות נהרג.
R. S.R. Hirsch [1808-1888], Haftoroth, p. 108-109
Ephraim and Judah, Israelites and Jews, both require purification and refining, both are promised
God’s help to achieve purity. Just as the two branches representing the split tribes become
united only in the hand of the prophet, so … will Ephraim and Judah only be rarified and
purified from their errors “in the hand of God”. The everlasting loyal faithfulness of both of
them towards God will forge an everlasting bond of peace between them. “To be a people of
Mine”, not a church, not a religious society, but a people, which in every phase of its individual
lives, social and political, private and public, bears the stamp of belonging to God.
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