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 "דבס
בוֹת ִשיֶחָך ִעקְּ   מְּ

 הרב מואיז נבון
 

הּוָדה)יח(  פרק מדבראשית  ַחר  ַוִיַגש ֵאָליו יְּ י ְוַאל יִּ נִּ י ְיַדֶבר ָנא ַעְבְדָך ָדָבר ְבָאְזֵני ֲאדֹּ נִּ י ֲאדֹּ ַויֹּאֶמר בִּ
ָך ְכַפְרעֹּה:   י ָכמוֹּ  ַאְפָך ְבַעְבֶדָך כִּ

 

  :ברבה )וילנא( פרשת ויגש פרשה צגבראשית 
ֲעדּו ָעְברּו ַיְחָדו" ים נוֹּ ֵנה ַהְמָלכִּ י הִּ ויגש ... , זה יהודה ויוסף, המלכים)תהלים מח(, כי הנה " כִּ

ַגׁשּו"אליו יהודה )איוב מא(  אלו  ,"ְורּוַח ֹלא ָיבוֹּא ֵביֵניֶהם"זה יהודה ויוסף,  ",ֶאָחד ְבֶאָחד יִּ
 . לנואלו עם אלו אנו מה איכפת  מלכים מדיינים :השבטים, אמרו

 
יהּוָדה )י(  - מטפרק בראשית  יר ֶאָחיו:)כו(  ...ֹלא ָיסּור ֵׁשֶבט מִּ ד ְנזִּ ֵסף ּוְלָקְדקֹּ ְהֶייןָ ְלרֹּאׁש יוֹּ  תִּ

 
  א פרק יאמלכים 

ָעם)כו( ...  ָיָרבְּ ָבט וְּ י ֶבן נְּ מוֹּ ְצרּוָעה  רד"ק[ –}ז"א: יוסף{ אפריםמשבט ] ֶאְפָרתִּ ן ַהְצֵרָדה ְוֵׁשם אִּ מִּ
ה ַוָיֶרם ָיד ַבֶמֶלְך:  ְׁשֹלמֹּ ָשה ַאְלָמָנה ֶעֶבד לִּ תוֹּ ... אִּ ְמָצא אֹּ ם ַויִּ ירּוָׁשָלִּ יא ְוָיָרְבָעם ָיָצא מִּ י ָבֵעת ַההִּ ַוְיהִּ

יא ַבֶדֶרְך  י ַהָנבִּ יֹלנִּ ָיה ַהשִּ ַיד ... ֲאחִּ ֵרַע ֶאת ַהַמְמָלָכה מִּ י קֹּ ְננִּ ְשָרֵאל הִּ ָוק ֱאֹלֵהי יִּ ֹלֹמהכֹּה ָאַמר ְיקֹּ י  שְּ ְוָנַתתִּ
ים: )לב( וְ  י ָהֶאָחד ַהֵשֶבט ְלָך ֵאת ֲעָשָרה ַהְשָבטִּ ְהֶיה ּלוֹּ ְלַמַען ַעְבדִּ ם [ יהודה]משבט  ָדִודיִּ ּוְלַמַען ְירּוָׁשַלִּ

ְשָרֵאל:  ְבֵטי יִּ כֹּל ׁשִּ י ָבּה מִּ יר ֲאֶׁשר ָבַחְרתִּ יו  ...ָהעִּ ד ָאבִּ יר ָדוִּ ָקֵבר ְבעִּ ָתיו ַויִּ ם ֲאבֹּ ה עִּ ְׁשַכב ְׁשֹלמֹּ )מג( ַויִּ
ֹלְך  ָעםַוִימְּ ַחבְּ  ְבנוֹּ ַתְחָתיו: ס רְּ

 
ָחָמה)ו(  -  א פרק טומלכים  ָעםָהְיָתה ֵבין  ּוִמלְּ ַחבְּ ָעםּוֵבין  רְּ  ָכל ְיֵמי ַחָייו:   ָיָרבְּ

 
  בראשית )בובר( פרק סדאגדת 

ם" )ישעי' יא יג(. אבל בעולם הזה מפני שאין מתחברים זה עם זה,  "וגו' ְיהּוָדה ֶאת ְיַקֵנא ֹלא ֶאְפַריִּ
 ,מתעליןמקנאין זה בזה, וכל זמן שהן כך נתונין בירידה, אבל לעתיד לבא כשיתחברו זה עם זה 

 
  פרק לזיחזקאל 

ר: )טז( ְוַאָתה ֶבן ָאָדם ַקח ְלָך ֵעץ ֶאָחד ...  ָוק ֵאַלי ֵלאמֹּ י ְדַבר ְיקֹּ ב ָעָליו )טו( ַוְיהִּ ְבֵני  ִליהּוָדהּוְכתֹּ ְולִּ
ב ָעָליו  ְשָרֵאל >חברו< ֲחֵבָריו ּוְלַקח ֵעץ ֶאָחד ּוְכתוֹּ יוֵֹסףיִּ ְשָרֵאל >חברו< ֲחֵבָריו:  לְּ ם ְוָכל ֵבית יִּ ֵעץ ֶאְפַריִּ

ָתם ֶאָחד ֶאל ֶאָחד ְלָך ְלֵעץ ֶאָחד  ָיֶדָך)יז( ְוָקַרב אֹּ ָהיּו ַלֲאָחִדים בְּ יֹּאְמרּו ֵאֶליָך ְבֵני ַעְמָך  : )יח( ְוַכֲאֶׁשרוְּ
יד ָלנּו ָמה ֵאֶּלה ָּלְך: )יט( ַדֵבר ֲאֵלֶהם  ר ֲהלוֹּא ַתגִּ ֹקִוקֵלאמֹּ ֵסף  ֹכה ָאַמר ֲאֹדָני יְּ י ֹלֵקַח ֶאת ֵעץ יוֹּ ֵנה ֲאנִּ הִּ

ָתם ָעָליו ֶאת ֵעץ י אוֹּ ְשָרֵאל >חברו< ֲחֵבָריו ְוָנַתתִּ ְבֵטי יִּ ם ְוׁשִּ ם ְלֵעץ ֶאָחד  ֲאֶׁשר ְבַיד ֶאְפַריִּ יתִּ ְיהּוָדה ַוֲעשִּ
ָיִדי ָהיּו ֶאָחד בְּ ָני  :וְּ ב ֲעֵליֶהם ְבָיְדָך ְלֵעיֵניֶהם: )כא( ְוַדֵבר ֲאֵליֶהם כֹּה ָאַמר ֲאדֹּ ְכתֹּ ים ֲאֶׁשר תִּ )כ( ְוָהיּו ָהֵעצִּ

ם ֲאֶׁשר ָהְלכּו ׁשָ  יִּ ֵבין ַהגוֹּ ְשָרֵאל מִּ י ֹלֵקַח ֶאת ְבֵני יִּ ֵנה ֲאנִּ ק הִּ וִּ ָתם ְיקֹּ י אוֹּ יב ְוֵהֵבאתִּ ָסבִּ ָתם מִּ י אֹּ ַבְצתִּ ם ְוקִּ
ְהֶיה ְלֻכָּלם ְלֶמֶלְך ְוֹל ְשָרֵאל ּוֶמֶלְך ֶאָחד יִּ י ֶאָחד ָבָאֶרץ ְבָהֵרי יִּ ָתם ְלגוֹּ י אֹּ יתִּ א ֶאל ַאְדָמָתם: )כב( ְוָעשִּ

ת עוֹּ  ְׁשֵתי ַמְמָלכוֹּ ד לִּ ם ְוֹלא ֵיָחצּו עוֹּ יִּ ְׁשֵני גוֹּ ד לִּ ְהיּו עוֹּ ּלּוֵליֶהם >יהיה< יִּ ד ְבגִּ ַטְמאּו עוֹּ ד: )כג( ְוֹלא יִּ
ָתם וְ  י אוֹּ ַהְרתִּ ֵתיֶהם ֲאֶׁשר ָחְטאּו ָבֶהם ְוטִּ ְׁשבֹּ כֹּל מוֹּ ָתם מִּ י אֹּ ַׁשְעתִּ ְׁשֵעיֶהם ְוהוֹּ ל פִּ קּוֵציֶהם ּוְבכֹּ י ּוְבׁשִּ ָהיּו לִּ

ים:  י ֶאְהֶיה ָלֶהם ֵלאֹלהִּ  ְלָעם ַוֲאנִּ
 

  "ם יחזקאל פרק לז פסוק יטמלבי
והוא מלך  משיח בן יוסףמקבלת חז"ל שתחלה יעמוד לקח,  דבר אליהם. וכו' הנה אני

בן מעשרת השבטים והוא ילחם מלחמות ויתאספו כל ישראל תחת דגלו, עד שאח"כ יבא 
וז"ש הנה אני לוקח את עץ יוסף ושבטי ישראל חבריו ונתתי ... , והוא ימלוך עליהם דוד

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 

 :נסוהיו אחד בידי עפ"י ועשיתים לעץ אחד, 
 

  א עמוד קב דף סנהדרין מסכת בבלי תלמוד
 ואני, בך חזור: לו ואמר, בבגדו לירבעם הוא ברוך הקדוש וֹּ שתפש אחר: אבא רבי אמר... 

 .בעינא לא הכי אי - בראש ישי בן -: בראש מי, לו אמר, עדן בגן נטייל ישי ובן ואתה
 
י ( כד) רוֶֹעה ֶאָחדֶמֶלְך ֲעֵליֶהם  ָדִודְוַעְבדִּ ְהֶיה ְלֻכָּלם וְּ ָתם: )כה(  יִּ ְׁשְמרּו ְוָעשּו אוֹּ ַתי יִּ ְׁשָפַטי ֵיֵלכּו ְוֻחקֹּ ּוְבמִּ

ֵתיֶכם ְוָיְׁשבּו ָעֶליָה ֵהָמה ּוְבנֵ  ב ֲאֶׁשר ָיְׁשבּו ָבּה ֲאבוֹּ י ְלַיֲעקֹּ י ְלַעְבדִּ יֶהם ּוְבֵני ְוָיְׁשבּו ַעל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָנַתתִּ
לָ  ָתם ְבֵניֶהם ַעד עוֹּ ְהֶיה אוֹּ ָלם יִּ ית עוֹּ ית ָׁשלוֹּם ְברִּ י ָלֶהם ְברִּ ָלם: )כו( ְוָכַרתִּ יא ָלֶהם ְלעוֹּ י ָנשִּ ד ַעְבדִּ ם ְוָדוִּ

י  יתִּ י ֲעֵליֶהם ְוָהיִּ ְׁשָכנִּ ָלם: )כז( ְוָהָיה מִּ ָכם ְלעוֹּ י ְבתוֹּ ְקָדׁשִּ י ֶאת מִּ ָתם ְוָנַתתִּ י אוֹּ ְרֵביתִּ ים ְוהִּ ָלֶהם ּוְנַתתִּ
ים ְוהֵ  י ֵלאֹלהִּ ְקָדׁשִּ ְהיוֹּת מִּ ְשָרֵאל בִּ ָוק ְמַקֵדׁש ֶאת יִּ י ְיקֹּ י ֲאנִּ ם כִּ יִּ י ְלָעם: )כח( ְוָיְדעּו ַהגוֹּ ְהיּו לִּ ָמה יִּ

ָלם:  ָכם ְלעוֹּ  סְבתוֹּ
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 ד"תמוז תרס' כ, ל"ר בנימין זאב הרצל ז"בפטירת הד  - המספד בירושלים/הראיהמאמרי 

והרי התכלית המכוון  ,משיח בן יוסף ומשיח בן דוד, לשני משיחיםוצריך להבין בכלל למה אנו צריכים ... 

 ... .ודוד עבדי נשיא להם לעולם ,הוא שנשיא אחד יהיה לכולם
 

  בבלי מסכת סוכה דף נב עמוד אתלמוד 
יד ְלָבד ּוְנֵׁשיֶהם ְוָסְפָדה " ְׁשַפַחת ֵבית ָדוִּ ְׁשָפחוֹּת ְלָבד מִּ ְׁשָפחוֹּת מִּ הא הספידא . ..)זכ' יב( ".ְלָבדָהָאֶרץ מִּ

, וחד אמר: על יצר משיח בן יוסף שנהרגעל מאי עבידתיה? פליגי בה רבי דוסא ורבנן. חד אמר: 
יטּו ֵאַלי ֵאת ֲאֶׁשר "היינו דכתיב  -הרע שנהרג. בשלמא למאן דאמר על משיח בן יוסף שנהרג  בִּ ְוהִּ

ְסֵפד ַעל  ידָדָקרּו ְוָסְפדּו ָעָליו ְכמִּ  ......  )זכ' יב( ."ַהָיחִּ
 

 פרק יבזכריה 
י ַעל ֵבית ...  ם: )י( ְוָׁשַפְכתִּ ים ַעל ְירּוָׁשָלִּ ם ַהָבאִּ יִּ יד ֶאת ָכל ַהגוֹּ יד )ט( ְוָהָיה ַביוֹּם ַההּוא ֲאַבֵקׁש ְלַהְׁשמִּ ָדוִּ

ְסֵפד ַעל הַ  יטּו ֵאַלי ֵאת ֲאֶׁשר ָדָקרּו ְוָסְפדּו ָעָליו ְכמִּ בִּ ים ְוהִּ ם רּוַח ֵחן ְוַתֲחנּונִּ ֵׁשב ְירּוָׁשַלִּ יד ְוָהֵמר ְוַעל יוֹּ ָיחִּ
ִגדוֹןַביוֹם ָעָליו ְכָהֵמר ַעל ַהְבכוֹּר: )יא(  ַעת מְּ ִבקְּ ַפד ֲהַדדְּ ִרמוֹן בְּ ִמסְּ ם כְּ ֵפד ִבירּוָשַלִ ַדל ַהִמסְּ : ַההּוא ִיגְּ

יד ְלָבד ּוְנֵׁשיֶהם  ְׁשַפַחת ֵבית ָדוִּ ְׁשָפחוֹּת ְלָבד מִּ ְׁשָפחוֹּת מִּ  ...ְלָבד )יב( ְוָסְפָדה ָהָאֶרץ מִּ
 

  יונתן נביאים זכריה פרק יב פסוק יאתרגום 
ירּוְׁשֵלם  )יא( ְסְפָדא בִּ ְסֵגי מִּ יא יִּ ָדָנא ַההִּ ָאבְבעִּ ַאחְּ ָדא דְּ פְּ ִמסְּ ן  כְּ מוֹּ י ְקַטל ָיֵתיּה ֲהַדְדרִּ י דִּ ַבר ָעְמרִּ

ן  ימוֹּ ַפד ֹיאִשָיהַבר ַטְברִּ ִמסְּ ְקַעת  ּוכְּ יָרא ְבבִּ י ְקַטל ָיֵתיּה ַפְרעֹּה ֲחגִּ ן דִּ ןַבר ָאמוֹּ דוֹּ  :ְמגִּ
 

  בבלי מסכת מגילה דף ג עמוד אתלמוד 
ואמר רב יוסף: אלמלא דכתיב ביום ההוא יגדל המספד בירושלם כמספד הדדרמון בבקעת מגדון, 

 תרגומא דהאי קרא לא ידענא מאי קאמר:
 

ז לא הכיר ערכה "ועכ... .שחבב מאד את ישראל אבחבאנתגלתה בה הלאומית יהתכונה של החוהנה ... 

י  לעומת זה ... . ת המיוחדת שבה כל יתרונם של ישראל"וקדושת השי של תורה הגביר את הצד  הויֹאשִׁ

בכל לבבו  'ל הלפניו מלך אשר שב א, וכמוהו לא היה, "עד אין דומה בכל המלכים כעדות הכתוב הרוחני

כח משיח , יהודהושל  יוסףשל , הנקודות' כ באחאב ויאשיהו התכנסו ב"ע... ", ובכל נפשו ובכל מאודו

כ יגדל "א, יחד בהיות ההכרה שלמה הכחות' לעת קץ הכיר כי היה אפשר לאחד ב ... .בית יוסף ובית דוד

 ,לתן לקח להבא לאחד את הכחות, ויכפל כמספד אחאב ויאשיהו גם יחד, ... , הנטיות' ההספד בצירוף ב

 .... להשכיל להעמידם במערכה הגונה המביאה לטובה כללית
 

 ביותרהכללי הנוטה לצד , בדורנו הציונותנתגלה חזיון , דמשיח בית יוסףבתור עקבא , והנה

ומצד חסרון הכשרתו אין הכחות מתאחדים להשכיל , סליות/גשמיות לעומת פרטיות/רוחניות[ר]אוניב

כ צריך "וע, א בסיס ליסודו המיוחד"לישראל אינו כ סלי/פיזי[ר]אוניבמעבר מזה איך שההכשר הכללי 

של יחידי הדור ולהיות מושפעת הרבה מהסגולה , שתהיה ההנהגה מכוונת לתכלית ההתעלות המיוחדת

עם כל , ולעומת זה ההכרה שהחפץ לחזקם של ישראל והתנערותם בתור אומה חיה, צדיקים וחכמי תורה

גרמה עד כה שלא  ,הראויה]ז"א: רוחניות[ שהוא דבר נכון כשמצטרף לכל התכונה , צרכיה החומריים

כזאת עד  תרך מסוכנשהלכו בד, אחיםעד שחסרון ההצלחה גרם לסכסוכי דעות וריב , הצליחה במעשיה

 .ויגוןנפל חלל מעוצר רעה  [להרצל]רמז  שהמנהיג הראשי

 
אוניבסליות/גשמיותיוסף:   יהודה: פרטיות/רוחניות 

ְחָיה...  - ה:מה בראשית י ְלמִּ ים ְׁשָלַחנִּ ְפֵניֶכם ֱאֹלהִּ  ...,תלמוד בית לו לתקן. שלח יהודה ואת -  אגדה מדרש :לִּ
 ְלָקְדׁשוֹּ  ְיהּוָדה ָהְיָתה - ב, קיד פרק תהלים !לשון בשבעים יודע - ב עמוד לו דף סוטה

 

ממולאת בדעת ויראת ד'  , אע"פ שודאי תהיה עם זה, פעולת משיח בית יוסף, שתהיה ההכשרה הכוללתוהנה ...

כיון שהיסוד העיקרי המרובה באיכותו, שהוא התיחדות  לתכלית הכשרת כלל האנושיות, מ"משנמצאת הרבה ג"כ, 

 .נהרג יד משיח בית יוסף להיותבהתגברה אינו בולט בו כ"כ, א"א לו להתקים, ע"כ עת הצורה הפרטית הישראלית
 

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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