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 משיח בן יוסף נשמת  יגלגול  –  ויגשפרשת 

ַוְיַצו לדרכם שנאמר " ֶאָחיון ולשלוח את יבאמתחת בנימ שלו לשים את גביע הכסף יוסף ציוהבביתו של יוסף הצדיק,  אחרי שסעדו האחים ושתו יין
י  יש ְבפִׁ ים ֶכֶסף אִׁ ת ְושִׁ ים ֹאֶכל ַכֲאֶשר יּוְכלּון ְשאֵּ א ֶאת ַאְמְתֹחת ָהֲאָנשִׁ אֹמר ַמלֵּ יתֹו לֵּ ִשים ְבִפי ַאְמַתַחת  ַאְמַתְחתֹו:ֶאת ֲאֶשר ַעל בֵּ ְוֶאת ְגִביִעי ְגִביַע ַהֶכֶסף תָּ

ֹטן ת  ַהקָּ רְואֵּ בֵּ ף ֲאֶשר דִׁ ְדַבר יֹוסֵּ ְברֹו ַוַיַעש כִׁ יֶהם: ֶכֶסף שִׁ ָמה ַוֲחֹמרֵּ ְלחּו הֵּ ים שֻׁ שהגביע נמצא לאחים . כאשר התברר (ג –)בראשית מד, א " ַהֹבֶקר אֹור ְוָהֲאָנשִׁ
יש ַעל ֲחֹמרֹו שנאמר " ןיוחזרו לפני יוסף להתחנן על בנימ את בגדיהםקרעו  ומיד בצער גדול מאודהיו  הם ןיבנימ באמתחת ְמֹלָתם ַוַיֲעֹמס אִׁ ְקְרעּו שִׁ ַויִׁ

יָרה: בּו ָהעִׁ ף ְוהּוא עֹוֶדּנּו ָשם  ַוָישֻׁ יָתה יֹוסֵּ הַוָיבֹא ְיהּוָדה ְוֶאָחיו בֵּ ְרצָּ יו אָּ נָּ  .יד( –)בראשית מד, יג " ַוִיְפלּו ְלפָּ

 בנימין?  אחיו אמתחתתוך ולהחביא את 'גביע הכסף' ב השבטים הקדושיםהאחים שלו כל לצער את הצדיק מדוע החליט יוסף  ויש להבין,

  'משיח בן יוסף'צריך להיות  שהואחשב יוסף הצדיק 

)'אשכול הכופר' לר' אברהם כגואל ראשון  )'זכר דוד' לר' דוד זכות ממודינא מאמר שלישי פרק נז דף קפח ע"א ד"ה והנה כבר מקובלת אצלנו(ה' עתיד להעמיד לישראל שני משיחים את משיח בן יוסף 

 ועיקרי )'אשכול הכופר' לר' אברהם סבע על מגילת רות ג, יב(כגואל אחרון  )'זכר דוד' לר' דוד זכות ממודינא מאמר שלישי פרק נז דף קפח ע"א ד"ה והנה כבר מקובלת אצלנו( ואת משיח בן דוד סבע על מגילת רות ג, יב(
שניהם ו .לר' שלמה מולכו 'ענין משיח ומלכות בית דוד' דף טו ע"א טור ב ד"ה ואמר אחר כך( ')ספר 'המפואר מהראשון יותרגדולה  תהיה מעלתוש, ם אות יג ד"ה בפסוק ד' אלקי אבותיכם()'אמרי נועם' פרשת דברי

ין ַרְגָליו לֹא ָיסּוררמוזים בפסוק " בֵּ ק מִׁ יהּוָדה ּוְמֹחקֵּ ֶבט מִׁ יהּוָדה לֹא ָיסּור, ")בראשית מט, י(" שֵּ ֶבט מִׁ ין ַרְגָליוהוא משיח בן דוד, " –" שֵּ בֵּ ק מִׁ הוא  –" ּוְמֹחקֵּ
. כהן דף י ע"א טור ב ד"ה לא יסור(פיבוש ה שמואל, 'לקט שמואל' לר' קפח ע"א ד"ה 'והנה כבר מקובלת אצלנו' בשם הזוהר)זוהר פרשת בראשית דף כה ע"ב ד"ה דבר אחר וכל שיח השדה, 'זכר דוד' מאמר שלישי פרק נז דף משיח בן יוסף 

 יוכל להתגלות ואחרי כן יכניעם,ומאומות העולם  )'אשכול הכופר' לר' אברהם סבע על מגילת רות ד, א( ישראלגאל את ממתין ומצפה מתי יבוא היום שי משיח בן יוסףו
 .ד( )'אשכול הכופר' על מגילת רות ד, תחיית המתים שהיא 'גאולת המתים'עסוק בגאולת החיים ובול )זוהר פרשת משפטים דף קכ ע"א ד"ה ולבתר נטלי וד"ה אבל בדרגא(משיח בן דוד 

חלומו  ובגלל. ד"ה והנראה לרמוז( )'מאור ושמש' פרשת פנחס שעתיד לצמוח ממנו משיח בן יוסף, ויהודה ראה שעתיד לצמוח ממנו משיח בן דודכבר בילדותו ראה יוסף 
י" כפי שנאמר אמו משתחווים לואביו ובו ראה את הנבואי של יוסף ש ים לִׁ ְשַתֲחוִׁ ים מִׁ ַח ְוַאַחד ָעָשר כֹוָכבִׁ ה ַהֶשֶמש ְוַהָירֵּ ּנֵּ חשב יעקב  ,)בראשית לז, ט(" ְוהִׁ

כאשר ראו  כך חשבו גם האחים, לכן .פד, יא( 'בראשית רבה') לתחיה תקום שכבר מתהאמו של יוסף רחל ו תיםיהיה תחיית המיגיע העולם לתיקונו ושבימיו 
יש" נאמר אחיהם את יוסף יו ַויֹאְמרּו אִׁ הּו וְ  ֶאל ָאחִׁ ה ַבַעל ַהֲחֹלמֹות ַהָלֶזה ָבא: ְוַעָתה ְלכּו ְוַנַהְרגֵּ ּנֵּ הּו ְבַאַחד ַהֹברֹותהִׁ כֵּ וכוונתם היתה  כ( -)בראשית לז, יט " ַנְשלִׁ

)'תפארת קדֹושה שלהם ה 'ֶחֶרב'ב )'יערות דבש' חלק ב' בדרוש י"א ד"ה וכמו שאמרו בנביאים( 'משיח בן יוסףכעת את ' וישב ד"ה ונראה מה יהיו חלומותיו(לר' יהונתן אייבשיץ 'תפארת יהונתן' עפ"י ) להרוג

שתהיה  יקום בסוד תחית המתיםהצדיק  יוסףואחר כך  .'תפארת יהונתן' וישב ד"ה ועתה לכו ונהרגהו(עפ"י ) למותצריך  'משיח בן יוסף'הרי כי  ,יהונתן' וישב ד"ה ועתה לכו ונהרגהו(
משיח בן יוסף תהיה בימיהם  מותו שלכי  בכך שחשבוטעו  השבטיםאך  .)'תפארת יהונתן' וישב ד"ה ונראה מה יהיו חלומותיו( יתקיימו חלומותיו, ואז ימלוךו בימיהם
 .'שבט מוסר' פרשת ויגש דף סז ע"א ד"ה עוד נראה מה עם( למחבר)'עיני העדה' 

)'גבול בנימין' על לפני משיח בן דוד עתיד לבוא שמשיח בן יוסף וכפי לישראל למחסה ולמסתור, יוסף הקדים לרדת למצרים ולמלוך לפני יהודה כדי להיות 

שביאת  משוםגיע בנימין למצרים, לא התוודע אל אחיו ולא לאביו עד שה ששלט במצריםיוסף . לג ע"ב סוף ד"ה עוד איתא בשמות רבה(התורה פרשת שמות חלק א דרוש טו דף 
י שנאמר "כפי  ,המשיח ביאתהתגלות ה' בעולם ולפני  לפני לבשר את הגאולהעתיד  שהוא רומזת על בואו של אליהו הנביאבנימין למצרים  ה ָאֹנכִׁ ּנֵּ הִׁ

ַח ָלֶכם אֵּ  יא ֹשלֵּ ָיה ַהָּנבִׁ לִׁ ית אֵּ ְפנֵּ שורש ב'שבט יש אליהו הנביא של וזה לפי. )'תפארת שלמה' פרשת מקץ ד"ה אם כנים אתם אחיכם( )מלאכי ג, כג(" בֹוא יֹום ה' ַהָגדֹול ְוַהּנֹוָרא לִׁ
כבר קודם משיח ועל בואו . עא, ט( 'בראשית רבה') וכפי שאמר אליהו לחכמים "מבני בניה של רחל אני" )ראה 'ספר הגלגולים' להאר"י ז"ל פרק לה ד"ה 'ודע כי הנשמה הבאה'(בנימין' 

י ֶאְתֶכם " אמר הנביא עִׁ ְוָלַקְחתִׁ יֹון ירֶאָחד מֵּ י ֶאְתֶכם צִׁ אתִׁ בֵּ ְשָפָחה ְוהֵּ מִׁ ם מִׁ ד ֵמִעיר", )ירמיה ג, יד(" ּוְשַניִׁ 'התשבי'  עירוזה אליהו הנביא הנקרא על שם  –" ֶאחָּ
ה", )ראה מלכים א' יז, א( ו'הגלעדי' חָּ יתקיים על ידם שו משפחתםשנקראים על שם  בן דודומשיח  בן יוסףמשיח אלו שני המשיחים  –" ּוְשַנִים ִמִמְשפָּ

 .ספר ירמיהו אות קס( לגאון ר' אליהו מווילנא)'קול אליהו'  "ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם ִציֹון"

)'חומת אנך' להחיד"א פרשת וישב פרק  סוד משיח בן יוסףהיה עצמו והוא  קדושת השבת מאמר ה'( לר' צדוק הכהן מלובלין בחלק )'פרי צדיק' 'משיח בן יוסף'וההתחלה ליוסף היה השורש 

)'אמרי נועם' פרשת לך לך להציל על ידי כן את נשמת משיח בן יוסף  על מנתעמו כשיצאו ממצרים, של יוסף משה רבינו טרח ולקח את עצמותיו וזה הטעם ש .ב(

 לארץ מצרים . אמנם כאשר באו השבטים'הקליפות'ועל ידו יהיה מחיית עמלק שהוא שורש  שכבר התבררו ישראלסבר יוסף . אות כא ד"ה ומלכי צדק מלך שלם(
עשה תחבולה לצער את האחים בעניין החבאת הגביע לכן  .והבין שלא התבררו עדיין כל השבטים קפהעדיין בתֹו 'הקליפה'הוא ראה ש ,והיו בביתו

ים ֹאֶכל ַכֲאֶשר יּוְכלּוןשנאמר " ןיבאמתחת בנימ א ֶאת ַאְמְתֹחת ָהֲאָנשִׁ אֹמר ַמלֵּ יתֹו לֵּ י ַאְמַתְחתֹו: ַוְיַצו ֶאת ֲאֶשר ַעל בֵּ יש ְבפִׁ ים ֶכֶסף אִׁ ת ְושִׁ י  ְשאֵּ יעִׁ ְוֶאת ְגבִׁ
ר בֵּ ף ֲאֶשר דִׁ ְדַבר יֹוסֵּ ְברֹו ַוַיַעש כִׁ ת ֶכֶסף שִׁ י ַאְמַתַחת ַהָקֹטן ְואֵּ ים ְבפִׁ יַע ַהֶכֶסף ָתשִׁ על מנת שישובו בתשובה שלמה ואחר כך  עשה וכל זה ב( –)בראשית מד, א " ְגבִׁ

 .אות ח ד"ה וישתו וישכרו( פרשת מקץלר' צדוק הכהן מלובלין )'פרי צדיק'  ודע אליהם ויהיה בעצמו 'משיח בן יוסף'הוא יתו

כי נכמרו  ןיל לבנימשימחשל יוסף על מנת  את פניו ילּוִח  םימבית פרעה ומן המצרי אנשים רבים, לרחמיו התחננוהקדושים  האחיםש בשעהאך 
ף " נאמר כפי להתאפקיוסף ל עוד ויכהיה ומחמתם לא  .על תחנוני יהודה רחמיהם א ָיֹכל יֹוסֵּ ֹֹֽ קְול ְתַאפֵּ ים ָעָליו ְלהִׁ ָצבִׁ יאּו ָכל וַ  ְלֹכל ַהּנִׁ ְקָרא הֹוצִׁ יש יִׁ אִׁ

תֹומֵּ  יש אִׁ ף ֶאל ֶאחָ ָעָלי ְולֹא ָעַמד אִׁ ְתַוַדע יֹוסֵּ צְ  ְבהִׁ ְשְמעּו מִׁ י ַויִׁ ְבכִׁ ן ֶאת ֹקלֹו בִׁ תֵּ ית ַפְרעֹ יו: ַויִׁ ְשַמע בֵּ ם ַויִׁ י יַריִׁ ף ֶאל ֶאָחיו ֲאנִׁ י ָחי ְולֹא ה: ַויֹאֶמר יֹוסֵּ ף ַהעֹוד ָאבִׁ ֹוסֵּ
בְ ֲענֹוָחיו לַ ְכלּו אֶ יָ  י נִׁ ָפנָ ת ֹאתֹו כִׁ  לפניהתוודע אליהם  יוסף וכך אות ח ד"ה וישתו וישכרו(פרשת מקץ  מה פסוק א, 'פרי צדיק' לר' צדוק הכהן מלובליןפרק )רמב"ן בראשית  ג( –)בראשית מה, א " יוֲהלּו מִׁ

ת את פני יוסף בלב האנשים לחלֹו נתןר שאמאת ה' יתברך, דבר זה היה  משיח בן יוסף. ו שלנדחה זמן התגלותגרם ש וזהקנו את הכל מצדם, יתהם ש
 .)'פרי צדיק' לר' צדוק הכהן מלובלין פרשת מקץ אות ח ד"ה וישתו וישכרו( מזרעו של יוסףוהוא עתיד לבוא  ,'משיח בן יוסף'כי עוד לא הגיע הזמן של  כל להתאפקעל מנת שלא יּו

ְצָריִׁ יַ וַ נאמר " חי יוסף כיר לו לכן כאשר השבטים באו אל יעקב אביהם לבש מִׁ יהֶ ֲעלּו מִׁ י ַחי  עֹוד יֹוֵסף ַוַיִגדּו לֹו ֵלאֹמרם: ם ַוָיֹבאּו ֶאֶרץ ְכַנַען ֶאל ַיֲעֹקב ֲאבִׁ ְוכִׁ
ל בְ  ְצָר הּוא משֵּ ין ָלהֶ ָכל ֶאֶרץ מִׁ י לֹא ֶהֱאמִׁ בֹו כִׁ ם ַוָיָפג לִׁ ף יִׁ ֶהם ַוַיְרא ֶאת ָהֲעָגלֹות ֲאֶשר ָשַלח יֹוסֵּ ֶבר ֲאלֵּ ף ֲאֶשר דִׁ י יֹוסֵּ ְברֵּ ת ָכל דִׁ ָליו אֵּ את ֹאתֹו ם: ַוְיַדְברּו אֵּ ָלשֵּ

יֶהם:  י רּוַח ַיֲעֹקב ֲאבִׁ ל ַרב ַוְתחִׁ ְשָראֵּ ףַויֹאֶמר יִׁ ְלָכה ְוֶאְרֶאּנּו ְבֶטֶרם ָאמ עֹוד יֹוסֵּ י ָחי אֵּ " וכוונתם היה ַחי יֹוֵסף עֹודהשבטים אמרו ", כח( –)בראשית מה, כה " ּותְבנִׁ
, רק 'מעשה אבות סימן לבנים'פעם שנית לעתיד לבוא במשיח בן יוסף כי  עודשכשם שאירע ביוסף עצמו שנחשב כמת ואחר כך נמצא חי, כן יהיה 

יֶהםשנאמר "כפי וכן יעקב שחזרה אליו נבואתו  .בסוד תחיית המתים יחיהיחזור וימות ממש ושאז משיח  י רּוַח ַיֲעֹקב ֲאבִׁ ראה בנבואה כי מיד " ַוְתחִׁ
ף ַרבאמר "ועל כך  רבהיה בימיהם אלא לאחר זמן תלא  ותחייתו הריגת משיח בן יוסף י ָחי עֹוד יֹוסֵּ  .פרשת ויגש דף סז ע"א ד"ה עוד נראה עם( 'שבט מוסר' למחבר)'עיני העדה' " ְבנִׁ

 'משיח בן דוד'יך להיות ודוד היה צר יהושע היה 'משיח בן יוסף'

חיים ויטאל, 'מדרש תלפיות' ענף גלגולים אות יוד,  'חומת אנך' להחיד"א על ספר יהושע א, א ד"ה 'זונה ושמה רחב'  ' להרמ"ע מפאנו מערכת מ בשם ר')ספר 'גלגולי נשמות התגלגלה ביהושע בן נון הצדיק נשמת יוסף

)'אמרי נועם' פרשת דברים ממנו צריך לבוא משיח בן יוסף ושאפרים שבט שהיה מזרעו של  ה'בן איש חי' מסכת מגילה דף יד ע"ב ד"ה בני לא הוו ליה( למחברמהרמ"ע מפאנו בשם מהרח"ו, 'בן יהוידע' 

 מטעמי תורת חיים
 בינ"ו  עמ"י  עש"ו
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מטעם  .משה ויהושע'( –וואלי חלק א' עניין המשיחים ד"ה 'מב"י ומב"ד  )'ספר הליקוטים' להרמ"ד 'משיח בן יוסף'היה  עצמוביהושע ועל ידי כן , אות יג ד"ה 'בפסוק ה' אלקי אבותיכם' בשם תנא דבי אליהו(
דִאיש " לשלוח לארץ ישראל ה' כפי שציוהנשלחו יהושע וכלב לרגל את הארץ, זה  דִאיש  ֶאחָּ וה משה ּושצכמו כן , ושניהםעל הרומז  )במדבר יג, ב( "ֶאחָּ

ים" רבינו ים"מיעוט ש )במדבר יג, א(" ְשַלח ְלָך ֲאָנשִׁ יהושע יהיה 'משיח בן יוסף' וכלב שהוא משבט יהודה יהיה הוא שניים. והכוונה בזה היתה ש" ֲאָנשִׁ
מכל שבט  איש . אלא שישראל לא רצו בזה ושלחותיקון השלםהדיבה אז היה  היו מוציאיםולא  את הארץ ואם הם לבדם היו מרגלים 'משיח בן דוד'.

 .)'אמרי נועם' פרשת דברים אות יג ד"ה 'בפסוק ה' אלקי אבותיכם' בשם תנא דבי אליהו( דיבת הארץאת הוציאו והם 

י כפי שנאמר "ו לעשות מלחמות, 'משיח בן יוסף'זה עניינו של שר צבא ה' לפי שמלאך נכנס לארץ ישראל התגלה אליו  יהושע בן נוןבשעה ש ַוְיהִׁ
ְהיֹות  עַ בִׁ ָשא ְיהֹושֻׁ יחֹו ַויִׁ ירִׁ ָליו ַויֹאֶמר לֹו ֲהלָ  בִׁ ַע אֵּ ֶלְך ְיהֹושֻׁ ד ְלֶנְגדֹו ְוַחְרבֹו ְשלּוָפה ְבָידֹו ַויֵּ יש ֹעמֵּ ה אִׁ ּנֵּ יָניו ַוַיְרא ְוהִׁ י עֵּ ינּו: ַויֹאֶמר לֹא כִׁ ם ְלָצרֵּ י נּו ַאָתה אִׁ ַשר ֲאנִׁ

ר ֶאל ַעְבדֹוה ְצָבא י ְמַדבֵּ ְשָתחּו ַויֹאֶמר לֹו ָמה ֲאֹדנִׁ ַע ֶאל ָפָניו ַאְרָצה ַויִׁ ֹפל ְיהֹושֻׁ י ַויִׁ  –ומב"ד  )'ספר הליקוטים' להרמ"ד וואלי חלק א' עניין המשיחים ד"ה 'מב"י יד( –)יהושע ה, יג " ' ַעָתה ָבאתִׁ

 ממש 'משיח בן יוסף'נהיה  היהיהושע שראויים באותה העת הרי היו ואם ישראל את עם ישראל במלחמות לכיבוש הארץ,  הנהיג יהושע. ו משה ויהושע'(
בעצמו כמשיח בן דוד וגואל את ישראל ובונה את בית המקדש  המלך ואחר כך היה מתגלה דוד ,כל המלחמות של ישראל נגד אויביהםוהיה נלחם את 

 )קונטרס 'דברי חלומות' התנדחמשיח בן יוסף ומשיח בן דוד  ם של. אך בגלל העוונות של עם ישראל עדיין לא הושלם התיקון, והתגלותשלא היה נחרב לעולם

 .'יוסף הצדיק ואשת פוטיפר'( –)להרחבה על גלגול נשמת יוסף ביהושע בן נון ראה מאמרינו לפרשת וישב  דף צו ע"ב ד"ה בליל שבת קודש( לר' צדוק הכהן מלובלין

הושע שי בנבואה שאם הם רואים הם חשבו רש"י במדבר יא, כח(ראה )"משה מת ויהושע מכניס את ישראל לארץ"  ואמרו במדבר כאשר אלדד ומידד התנבאו
י ֶאת ָהָאֶרץ ְבָידֹו ְיהּוָדה ַיֲעֶלהַויֹאֶמר ה' שנאמר " כפימכניס את ישראל לארץ למרות שהמלוכה מגיעה דווקא ליהודה  ה ָנַתתִׁ ּנֵּ זה לפי  הרי, )שופטים א, ב(" הִׁ

חלק ב' בדרוש י"א  לר' יהונתן אייבשיץ )'יערות דבש' מיתתו של משיח בן יוסףתקיים בו גם צריך שתועל כן  בעצמו 'משיח בן יוסף'שיהושע שהוא מזרע בני אפרים הוא 

 עת שמקיימים בישראל סעודה שלישיתשבת קודש יום בשעת המנחה של  ,במהלך המלחמה הגדולה של גוג ומגוגאשר עתיד להיהרג  ד"ה ולכך אמרו הנה(
 הדבר מליבםאת וכדי להוציא . (מלמות במלחמה משיח בן יוסףאת גם  ולהצילמלחמת גוג ומגוג מוראה שם שלכן קיום סעודה שלישית על ידי ישראל יכולה להציל אותם  .'או יש לרמז כי')'אמרי נועם' פרשת כי תצא אות טז ד"ה 

)'יערות דבש' חלק ב' קודם ולא הזה אז יהיה העניין  רקו יז ע"א(דף סנהדרין גמ' )ראה לעתיד לבוא שתהיה רק  'מלחמת גוג ומגוג'על  נבואתם היאשכל אמרו מיד הם 

 .בדרוש י"א ד"ה ולכך אמרו הנה(

 טא הוא היה נעשה משיח בן יוסףחירבעם בן נבט ש לולא

הּו לכן כנגד מה שנאמר אצל יוסף ". בן נבט נשמת יוסף הצדיק נכנסה בירבעם ְתְפשֵּ ְגדֹוַותִׁ ְגדֹו ְבָיָדּה  ְבבִׁ י ַוַיֲֹֽעֹזב בִׁ מִׁ ְכָבה עִׁ אֹמר שִׁ א ַהחּוָצהלֵּ " ַוָיָנס ַויֵּצֵּ
יא ַבֶדֶרְך " נאמר אצל ירבעם יב(לט, בראשית ) י ַהָּנבִׁ יֹלנִׁ ָיה ַהשִׁ ְמָצא ֹאתֹו ֲאחִׁ ִׁם ַויִׁ ירּוָשָל יא ְוָיָרְבָעם ָיָצא מִׁ ת ַההִׁ י ָבעֵּ ְתַכֶסהַוְיהִׁ יֶהם ְלַבָדם  ְוהּוא מִׁ ְבַשְלָמה ֲחָדָשה ּוְשנֵּ

ָיה ַבַשְלָמה ַהֲחָדָשהַבָשֶדה:  ְתֹפש ֲאחִׁ ים ַויִׁ ים ָעָשר ְקָרעִׁ ְקָרֶעָה ְשנֵּ ' ועיי"ש עוד ירבעם היה נשמת יוסף'אות היו"ד דף כט ע"ב ד"ה ר' מאיר ביקייאם לל( )'גולל אור'  –)מלכים א' יא, כט " ֲאֶשר ָעָליו ַויִׁ

 פים דֹושּושל ירבעם לא היה בתורתו  .היה תלמיד חכם גדול עד שכל שאר תלמידי החכמים באותו הדור היו נחשבים לפניו כעשב השדהירבעם . (בזה
רּון כפי שנרמז בפסוק " צריך להיות משיח בן יוסף ולגאול את ישראלהוא היה  .קב ע"א()גמ' סנהדרין דף דש בתורה דברים שלא שמעתם אוזן והיה מח ישֻׁ י בִׁ ַוְיהִׁ

ףֶמֶלְך  ְתַאסֵּ ל ְבהִׁ ְשָראֵּ י יִׁ ְבטֵּ י ָעם ַיַחד שִׁ ףבְ ֶלְך מֶ שראשי תיבות " )דברים לג, ה(" ָראשֵּ ְתַאסֵּ י ָר  הִׁ אופן ב' נתן נטע שפירא רל רנב אופנים' - ה עמוקותמגל') " יוצא 'ירבעם'ַחדיַ ם עָ אשֵּ

 .קנח(

קנאת ה' צבאות' להרמח"ל בפרק 'ירבעם היה מיועד 'ספר )שני עגלים שעשה לעבודה זרה על ידי  ה והלביש אותה בסטרא אחראשָ דּולקח את הְק  למעשה ירבעם בן נבטאך 

וחקק להם באוויר  תלה את העגלים סנהדרין דף צ ע"א. ראה גמ' סנהדרין דף קז ע"ב(גמ' )שהיה חוטא ומחטיא  גיחזיו. (סוד גדול וד"ה ועתה אודיעך בזה הענין ד"ה ועתה אודיעך בזה למשיח בן יוסף'
ֹנִכי ה' ֱאֹלהיו העגלים אומרים " על ידי כישוף שעשהאז ו ,ֶפה ִדים: קֶ אָּ נָּ ִק ֱאֹל לֹא ִיְהֶיה ְלָךיָך ֲאֶשר הֹוֵצאִתיָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמֵבית ֲעבָּ  "יים ֲאֵחִרים ַעל פָּ

זה נגרם בגלל דבר ו .)ראה 'ליקוטי תורה' להאר"י ז"ל פרשת כי תשא( ס בני בלעם הרשעמברֹוס ויֹונֹועל ידי הכשפים של יֹו 'עגל הזהב'כפי שאמר ו, ב(קז ע" דף סנהדריןגמ' ) ג(-)שמות כ, ב
קלקל נשמת 'משיח תוכדי שלא ת. (' ועיי"ש עודועתה אודיעך בזה')'ספר קנאת ה' צבאות' להרמח"ל בפרק 'ירבעם היה מיועד למשיח בן יוסף' ד"ה ה בסטרא אחרא שָ דּושירבעם הלביש את הְק 

)להרחבה על עניין 'עגל )'וימהר אברהם' לר' אברהם פאלאג'י מערכת יוד אות תקו ד"ה ירבעם(   נשארה נקיההיא כך ממנו קודם החטא והנשמה הזאת , הסתלקה שבתוך ירבעםבן יוסף' 

 .'מעשה העגל'( –הזהב' ראה מאמרינו לפרשת כי תשא 

עמוקות  )'מגלה )בראשית מח, ח( "ִמי ֵאֶלה" ואמר בן נבט, הוא סירב לברך אותועתיד לצאת ירבעם  בנו של יוסף מאפריםכאשר יעקב אבינו ראה ברוח הקודש כי 

 השעהמיעקב אבינו באותה הסתלקה ויש אומרים שמחמת כן  .)עפ"י רש"י בראשית מח, ח( אינו ראוי לברכה כי ירבעם ייצא ממנו שהואכשכוונתו רנב אופנים' אופן קנח(  -
יו שנאמר "שבתוכו קדוש הץ ניצֹוה בעבור את בנו אפריםיברך  שאף על פי כן ליעקב אביו אמריוסף אז . )רש"י בראשית מח, ח( 'רוח הקודש' ף ֶאל ָאבִׁ ַויֹאֶמר יֹוסֵּ

ם  יָבַני הֵּ ם ָבֶזהים קִׁ ֱאֹל ֲאֶשר ָנַתן לִׁ ַלי ַוֲאָבְרכֵּ ֶזה", )בראשית מח, ט(" ַויֹאַמר ָקֶחם ָנא אֵּ  אזו אופן קנח( רנב אופנים' - מגלה עמוקות') רה בתוכוֹוששהיה ש קדֹוהץ בניצֹו –" בָּ
שמלך על יהודה  משיח בן יוסף ורחבעם בן שלמהנעשה היה שמלך על ישראל ירבעם בן נבט זוכה, אזי היה ם ישראל עָ  ובאמת אם. הסכים יעקב לברכו

 .רמ"ע מפאנו תחילת סימן י(הל 'מאמר אם כל חי') 'משיח בן דוד'הוא שמשנה למלך המשיח  נעשההיה 'משיח בן יוסף' ומשיח בן דוד, נעשה  היה

ִביהָּ נכנסה בבנו ', היא פרחה ממנו הנשמה הקדושה של משיח בן יוסףוקלקל ירבעם כאשר   שירבעםובעבור  .(לרמח"ל בסוף חלק שני ד"ה ועתה 'קנאת ה' צבאות'ספר ) 'אָּ
 .היה חולה מאודלאחר ש אביהבנו נפטר  על מסכת בכורות דף ח ע"ב ד"ה 'רציצא דמית מהיכא' מגורי האר"י ז"ל( 'פתח עינים' להחיד"א) על מה שמרד במלכות בית דודמיתה  התחייב

יהנביא התנבא לאמו של אביה "וכך  ל ְוָקְברּו ֹאתֹו כִׁ ְשָראֵּ ת ַהָיֶלד: ְוָסְפדּו לֹו ָכל יִׁ יָרה ּומֵּ ְך ָהעִׁ ְך ְבֹבָאה ַרְגַליִׁ יתֵּ י ְלבֵּ י ְלכִׁ ֶזה ְלַבדֹו ָיבֹא ְלָיָרְבָעם ֶאל  ְוַאְת קּומִׁ
ְמָצא בֹו ָדָבר טֹובַיַען ָקֶבר  ית ָיָרְבָעםקֵּ ֶאל ה' ֱאֹל נִׁ ל ְבבֵּ ְשָראֵּ ר ַיַען " יג(-יב)מלכים א' יד,  "י יִׁ בָּ א בֹו דָּ )'קנאת ה' צבאות' לרמח"ל  נשמתו של משיח בן יוסףהיא  –" טֹובִנְמצָּ

שהיתה  ()'זוהר חדש' פרשת בלק דף סט ע"א ד"ה 'ומהאי בריה דאביה'אל ה'  טובשהוא דבר  מערכת מ אות יח. ראה 'זוהר חדש' פרשת בלק דף סט ע"א ד"ה 'ומהאי בריה דאביה'( בסוף חלק שני ד"ה ועתה, 'דבש לפי' להחיד"א
ֶברחבויה בו ובזכותה זכה לקבורה שנאמר " ם ֶאל קָּ ְבעָּ רָּ לרמח"ל בסוף חלק שני  'קנאת ה' צבאות') ירבעם ו שלמשפחת רשא נה מכלבשֹו כלומר" ִכי ֶזה ְלַבדֹו יָּבֹא ְליָּ

 .מערכת מ אות יח( להחיד"א ד"ה ועתה, 'דבש לפי'

הבן הזה נלקח למדבר ועמו מאה ושבעים גיבורים, כולם צדיקים לפי שלא היה להם חלק בחטאות  .בן לאביה, נולד בנעוריו באותו יום שמת אביה
לו בן בנו  נולדר שא עדלירבעם בן נבט  ה' האריך אפיםו )'זוהר חדש' פרשת בלק דף סט ע"א ד"ה ומשיחא דא וד"ה ומהאי בריה( 'משיח בן יוסף'את נשמת היה  בבן הזהירבעם. 

ְפדּועל אביה " שנאמרמה ו .)'אור החמה' על זוהר פרשת כי תצא דף רעו ע"א רעיא מהימנא ד"ה 'כתב בגין' ממהרח"ו ז"ל(שהוא משיח בן יוסף  ְברּו ֹאתֹוְוסָּ ֵאל ְוקָּ ל ִיְשרָּ  )מלכים א' יד, יב("  לֹו כָּ
על  כפי שאמר הנביא זכריה (ומשיחא דא וד"ה ומהאי בריהד"ה  סט ע"אדף פרשת בלק  'זוהר חדש') יספדו לו כל ישראלימות משיח בן יוסף כאשר ש זוהי נבואה לעתיד לבוא

ת ֲאֶשר ָדָקרּו " מותו של משיח בן יוסףבההספד שיהיה לעתיד לבוא  ַלי אֵּ יטּו אֵּ בִׁ ר ַעל ַהְבכֹור:  ְוָסְפדּו ָעָליוְוהִׁ ר ָעָליו ְכָהמֵּ יד ְוָהמֵּ ד ַעל ַהָיחִׁ ְספֵּ ַביֹום ְכמִׁ
ִׁםַההּו ירּוָשַל ד בִׁ ְספֵּ ְגַדל ַהמִׁ דֹון א יִׁ ְקַעת ְמגִׁ מֹון ְבבִׁ ְסַפד ֲהַדְד רִׁ נאמרה בעת  העתידי על ההספדנבואה הו .יב פסוק י(פרק נב ע"א, רש"י זכריה  דף סוכהגמ' ) יא( –)זכריה יב, י " ְכמִׁ

 .אופן רנב( אופנים' רנב -מגלה עמוקות') חבויה בושהיתה  'משיח בן יוסף'נשמת בגלל  פטירת אביה

 הנביאיונה משיח בן יוסף נכנסה בתוך  ו שלנשמת

 שלבאותו מעשה הוא נתן בו ניצוץ ו )'פרקי דרבי אליעזר' תחילת פרק לג, 'מאמר חיקור דין' להרמ"ע מפאנו חלק ד פרק טז( היה הבן שהחיה אליהו הנביא לאשה הצרפית יונה הנביא
משיח 'בעצמו היה  הנביא יונהש כך (בשם האר"י ז"ל 'קהלת יעקב' ערך י"ו ד"ה יונה הנביא אות ב''ספר הגלגולים' להאר"י ז"ל פרק לה ד"ה וזהו בחי' אליהו, ) הצדיקיוסף נשמת מ 'משיח בן יוסף'
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)פירוש 'זקוקין דנורא' על 'תנא דבי אליהו  בסוד גלגול הנשמות (א ובאופן רנב"אופן קי אופנים' רנב – מגלה עמוקות'פרשת דברים ד"ה מול סוף,  'האגרא דכל''תנא דבי אליהו רבה' פרק יח ד"ה פעם אחת היו רבותינו, ) 'בן יוסף

 )'תנא דבי אליהו רבה' פרק יח בוא לפני משיח בן יוסףעתיד להנביא  שאליהורמז נ בן הצרפיתעם לאליהו שהיה  הזה ובמעשה. אות קפח( 'פעם אחת היו רבותינו'רבה' פרק יח ד"ה 

)פירוש 'זקוקין דנורא'  להיות משיח בן יוסף היה צריךר שאשהביא את נשמתו של הילד יונה  הקדים לבוא לפניכשם שהוא  ('ילקוט שמעוני' מלכים א' רמז רחד"ה פעם אחת, 

ָגה ְקַטָּנה על כך בדבריו לאשה הצרפית "אליהו הנביא  ָרַמז. וכן אות קפח(אליהו רבה' פרק יח ד"ה 'פעם אחת'  על 'תנא דבי ָשם עֻׁ י מִׁ י לִׁ יַאְך ֲעשִׁ אְת לִׁ אֹשָנה ְוהֹוצֵּ ְך ְוָלְך  ָברִׁ ְבנֵּ ְולִׁ
י ָבַאֲחֹרָנה  .)'בגדי אהרן' על התורה פרשת שמות דף א ע"ב טור א ד"ה ואקדים מ"ש בספר( )מלכים א' יז, יג(" ַתֲעשִׁ

אזי היא תיהפך עליו בדרך אחרת על ידי מלחמת  נהפכתכי חשב שאם נינוה לא  לא נהפכה בימיו העיר נינוהש כךלכן חרה ליונה הנביא מאוד על 
הזכיר את מיתתו  . לכן יונהימות באותה המלחמהעל כן  יהיה משיח בן יוסף וכיון שהוא ,שתהיה בימיו )'מאמר חיקור דין' להרמ"ע מפאנו חלק ד סוף פרק טז( גוג ומגוג

י ַעד ַויֹאֶמר " בדבריו שנאמר ב ָחָרה לִׁ יטֵּ זה  ד"ה בימיו שלא נתקיימה(. )ביאור 'יד יהודה' על 'מאמר חיקור דין' חלק ד פרק טז במלחמה ימותפן שש שהוא חשכוונתו כ )יונה ד, ט(" ָמֶותהֵּ
במעי  יונה"מי שענה את  ברכתאת מר לוהקדימו הם שש ברכות נוספות לתפילת עמידה,  ציבור היו מוסיפים בתעניות רבותינו כאשר הטעם מדוע
 שלעתיד לבוא משום, יז ע"א(דף תענית גמ' )ראה  למרות שלפי סדר הדורות יונה היה אחרי דוד ושלמה ואת שלמה בנו" דוד"מי שענה את ברכת הדגה" לפני 

, 'מדרש תלפיות' אות א ענף אליהו )'מאמר חיקור דין' להרמ"ע מפאנו חלק ד סוף פרק טז משיח בן דודאחר כך יציץ ויפרח רק יהרג וישהוא יונה הנביא יבוא תחילה ו 'משיח בן יוסף'

 .(בשם 'מאמר חיקור דין' ומשיח

, 'גולל אור' לר' מאיר בקייאם אות פ"א דף לח ע"א ד"ה )ביאור 'יד יהודה' על 'מאמר חיקור דין' חלק ד פרק טז ד"ה ואין נסתר מ"ש התו' הסופי 'משיח בן יוסף'תוך לשוב ב היונה בן אמיתי עתידנשמת 

יֹל י ָיבֹאַעד כִׁ " על אחרית הימים וזה מה שניבא יעקב אבינו לשבט יהודה. ('רבי פנחס בן יאיר' מהרמ"ע מפאנו ְקַהת ַעמִׁ  השִׁ י , שבתחילה ")בראשית מט, י(" יםְולֹו יִׁ ַעד כִׁ
יֹלתקיים "י, ואחר כך 'משיח בן יוסף'מיתי שהוא אן בונה י " ראשי תיבותָיבֹאשהתיבה " –" ָיבֹא תגלגל יעצמו שב ,גמטריא 'משה' שהוא –" השִׁ

גלגול משיח  .)'אור החיים הקדוש' פרשת ויחי מט, יא ד"ה או יאמר( ונשמתו הגדולה תכלול גם את נשמת דוד המלך )'קהלת יעקב' ערך י"ו ד"ה יונה הנביא אות ב בשם הרמ"ז( 'משיח בן דודב'
ָּנהבֹא ָיבֹוא נרמז בפסוק " בן יוסף א ֲאלֹֻׁמָתיו ְברִׁ בכתיב חסר א כשהי" ָיבֹוא, והתיבה "" הם כנגד אלומותיו של יוסף בחלומוֲאלֹֻׁמָתיו, ")תהלים קכו, ו(" ֹנשֵּ

)'מדרש לפירושים' דרוש המ' משיח דף קכט ע"ב ד"ה גם נוכל לומר. מתי' שהוא משיח בן יוסף אן בונה י, ו')'מדרש לפירושים' דרוש המ' משיח דף קכט ע"ב ד"ה גם נוכל לומר(רבעם' ין בביה אמזת על 'רו

 .(ואכמ"ל ה 'ואני אמרתי אגלה' וד"ה 'ואני הצעיר שלמה מעיד' שגם האר"י ז"ל היה משיח בן יוסף)וראה 'שבחי האר"י ז"ל' ד" 'מגלה עמוקות' עם פירוש פרישת שלום פרשת וישב אופן נח(

 ידי ארמילוס הרשעלמות על ו בגויםלחם עתיד להי משיח בן יוסף

 (, 'גלגולי נשמות' לרמ"ע מפאנו סעיף קטזע"א טור ב דף יח ' לתלמיד האר"י ז"לגליא רזיא') הסופי 'משיח בן יוסף'תוך ב הצדיק יגיע העת הקב"ה יגלגל את נשמתו של יוסף כאשר
ה שנאמר "בתחילת ימות המשיח  והוא יבוא, )ספר 'המפואר לר' שלמה מולכו 'ענין משיח ומלכות בית דוד' דף טו ע"א טור ב ד"ה ואמר אחר(שיהיה במעלה גדולה על שאר האנשים  בֹואתָּ תָּ

תפארת ') ילחם באומות העולם ומשיח בן יוסף .)'ילקוט דוד' פרשת וישב ד"ה כשם שבא( לפני שאר אחיו בא בתחילה למצרים הצדיק כפי שיוסף)דברים לג, טז( " יֹוֵסף ְלרֹאש

יבואו משמים לעזור שמחנֹות השכינה על ידי 'צרור המור' דף ו ע"ב ד"ה ולז"א ברוך ה'(  למחבר'אשכול הכופר' עפ"י ) לא בחיל ולא בכוח כי אם בשם ה' פרשת וילך ד"ה יהושע הוא עובר( 'יהונתן
י ְבכֹור שֹורֹו ָהָדר לֹו וְ " שנאמר על יוסף כפי שנרמז בפסוק .במלחמותיו לו םַקְרנֵּ י  ַקְרָניו ְראֵּ ם ַאְלפֵּ ם ְוהֵּ ְבבֹות ֶאְפַריִׁ ם רִׁ י ָאֶרץ ְוהֵּ ים ְיַנַגח ַיְחָדו ַאְפסֵּ ָבֶהם ַעמִׁ

 .דף לו ע"ב ד"ה חקב טנע( 'רזיאל המלאך') יכאל שיסייעו לומוריאל אפאל רכי השרת אמל שמות ראשי תיבותהיא " ְרֵאם"שהתיבה  ,)דברים לג, יז(" ְמַנֶשה

להכות את הרשעים  'משיח מלחמה'הוא יהיה  .)'אשכול הכופר' למחבר 'צרור המור' מגילת רות ד, ד ד"ה ואני אמרתו(יהיה איש גבור חיל שילחום את מלחמות ה'  משיח בן יוסף
שמיד את זרע לה ,)'מרבה לספר' על הגדה של פסח לר' ידידיה טיאה ווייל בפירוש 'חד גדיא' דף מז ע"ב ד"ה ואתא שוחט ושחט(של מלכות אדום במלחמת גוג  )'אמרי נועם' פרשת חקת אות יא ד"ה והנה זה השם(

כשם שיוסף שלט על כוחות הסטרא אחרא במצרים, כן הוא ו .)'שם משמואל' פרשת ויגש תרע"ה ד"ה ולפי מה שאמרנו( כוחות הרע מן העולם את ולדחות יד, ב( 'במדבר רבה') עמלק
ֵלק ִמ " וזה כוונת הפסוק .דף יח ע"א טור ב( 'גליא רזיא')שלוט בהם לעתיד לבוא יתגלגל בתוך משיח בן יוסף וי ה לה' ַבֲעמָּ מָּ המלחמה ש )שמות יז, טז( "רֹדר דֹ ִמְלחָּ
ֵלק" ֲעמָּ ת' להרמ"ע מפאנו )ספר 'גלגולי נשמו וגלגול נשמתו)'תורת נתן וליקוטים ממהרח"ו' פרשת פנחס ד"ה עמלק הוא משורש(  " של יהושע בן נון שהוא מזרעו של יוסף הצדיקֹדרִמ " היא "ַבַּֽ

)'תורת נתן וליקוטים ממהרח"ו' פרשת פנחס ד"ה  את עמלק הרשעיכניע ושל עשו,  נֹוְט שהוא ִש  הצדיק יוסףשוב שאז יחזור  " האחרוןרדֹ עד ל" ,מערכת מ בשם רבינו חיים ויטאל זצ"ל(

 .'בזכות יוסף הצדיק'( –אחרא במצרים ראה מאמרינו לפרשת מקץ  )להרחבה על שליטת יוסף בכוחות הסטרא עמלק הוא משורש(

יהיה  םהס"מ שרו של אדֹוש ()ראה 'זכר דוד' לר' דוד זכות ממודינא מאמר שלישי דף קפח ע"ב ד"ה ויקבוץ מלך אדום בין משיח בן יוסף לארמילוס הרשע מלחמה גדולה עתידה להיות
תחילת  ' להרמ"ע מפאנומאמר חיקור דין') על ידי שיידקר בחרב ייפולואז משיח בן יוסף  ,' ידידיה טיאה ווייל בפירוש 'חד גדיא' דף מז ע"ב ד"ה ואתא מלאך המות()'מרבה לספר' על הגדה של פסח לר מלובש בו

ובגלל עוון  תחילת פרק טז( 'מאמר חיקור דין'על  'יד יהודה') עם ישראלויעלה לו כך בגלל עוונות  להאר"י ז"ל ספר יחזקאל ד"ה בן אדם( 'ליקוטי נביאים') בזמן היותו בשערי ירושלים פרק טז(
מיתתו תהיה כפרה על כל . (' מהרמ"קדכתיב בבקר''אור החמה' על זוהר פרשת ויחי דף רכח ע"א ד"ה עפ"י ) שמתונקשור לשהוא שהעמיד ירבעם בן נבט  עבודה זרה עגלישני 

על זה ו .לא יישאר לישראל שום שמץ מזה החטאעוון העגל לגמרי כך שלהם ויכופר  ד, ו ד"ה ואולי יאמר()'אשכול הכופר' למחבר 'צרור המור'  שהתחייבו כליה ישראל
לְוהּוא " וסףח בן יעל משי הנביאדרך שאמר  ֵענּו  ְמֹחלָּ אִמְפשָּ יו  ְמֻדכָּ לָּ נּוֵמֲעֹוֹנֵתינּו מּוַסר ְשלֹוֵמנּו עָּ א לָּ תֹו ִנְרפָּ )'מרבה לספר' על הגדה של פסח לר' ידידיה  נג, ה()ישעיה " ּוַבֲחֻברָּ

 .)ספר 'המפואר' לר' שלמה מולכו בחלק 'ענין משיח ומלכות בית דוד' דף טו סוף ע"א ד"ה ואע"פ שאמר( לצדיקים רפואהשהוא יהיה כלומר  טיאה ווייל בפירוש 'חד גדיא' דף מט ע"א ד"ה ואתא מלאך המות(

)'זכר דוד' מאמר שלישי פרק נז דף קפח ע"א ד"ה 'והנה כבר מקובלת אצלנו'  ישראל ובפרט מעוון עבודה זרה. ומחמת העוונות שרובצים עליו משיח בן יוסף יהיה מחּולל מפשעי

)'זכר דוד' מאמר שלישי פרק בסייף  'דרועא שמאלא' רעיא מהימנא()זוהר פרשת כי תצא דף רעט ע"א ד"ה ובזמנא דנוקבא. ראה זוהר פרשת משפטים דף קכ ע"א ד"ה  עתיד משיח בן יוסף למּות בשם הרמ"ק בפירוש הזוהר(

עו הם יעלו ויהרגו את כל אם חלילה יידו כי ענן יכסה על גופו, על מותוא יידעו אומות העולם ל. אמנם נז דף קפח ע"א ד"ה 'והנה כבר מקובלת אצלנו' בשם הרמ"ק בפירוש הזוהר(
םְיַשֶגבְ  ְביֹום ָצָרהַיַעְנָך ה' ועל אותו היום נאמר " .סימן אלף עא ד"ה והנראה לענ"ד( )עפ"י 'ידו בכל'הם יברחו  'יוסףמשיח בן 'כשישראל יראו שנפל ישראל. ו י קֵּ ֱאֹל ָך שֵּ

הַיַעְנָך ה' ", )תהלים כ, ב( "ַיֲעֹקב רָּ )'אשכול הכופר' למחבר ספר 'צרור המור' ר' אברהם סבע דף ו ע"ב ד"ה  בצרהאז יהיו שישראל  הריגת משיח בן יוסף יוא היום שאחרה – "ְביֹום צָּ

)'בגדי אהרן' על נהרג  'משיח בן דוד'שיבכו עליו בכי רב, כי יסברו בטעות כי  דרושי העמידה דרוש ו( )'שער הכוונות' להאר"י ז"לוזה יהיה מכה קשה מאוד לישראל . ולז"א ברוך ה'(

חלק ב דרוש לב לסוכות יום ראשון דף קפט ע"ב טור )'גבול בנימין' פרשת וישלח ויאמרו "אין לנו עוד משיח אחר!" ויספדו עליו  סוף פרשת זאת הברכה ד"ה לסיים' בשם 'טוב הארץ'(התורה לר' אהרן דרשן תאומים 

 .א ד"ה ולענין מ"ש לעיל(

נּו וה' ִהְפִגיעַ מותו של משיח בן יוסף יהיה כפרה על הדורות כפי שאמר הנביא " גופו של משיח בן יוסף המת יהיה מוטל  .)ישעיה נג, ו(" בֹו ֵאת ֲעֹון ֻכלָּ
והיא תשתמר מפני אדם ובהמה וחיה שלא ייגעו בה. אז יספדו לו כל ישראל כפי )'עץ הדעת טוב' למהרח"ו פרשת ויחי ד"ה 'בן פורת יוסף'(  בשלמותו במשך ארבעים יום

ית שנאמר " י ַעל בֵּ דְוָשַפְכתִׁ ְספֵּ ת ֲאֶשר ָדָקרּו ְוָסְפדּו ָעָליו ְכמִׁ ַלי אֵּ יטּו אֵּ בִׁ ים ְוהִׁ ן ְוַתֲחנּונִׁ ִׁם רּוַח חֵּ ב ְירּוָשַל יד ְוַעל יֹושֵּ ר ַעל  ָדוִׁ ר ָעָליו ְכָהמֵּ יד ְוָהמֵּ ַעל ַהָיחִׁ
ִׁם ַהְבכֹור: ירּוָשַל ד בִׁ ְספֵּ ְגַדל ַהמִׁ מֹו ַביֹום ַההּוא יִׁ ְסַפד ֲהַדְד רִׁ דֹון:ְכמִׁ ְקַעת ְמגִׁ ְשָפחֹות ְלָבד ן ְבבִׁ ְשָפחֹות מִׁ יֶהם ְלָבד  ְוָסְפָדה ָהָאֶרץ מִׁ יד ְלָבד ּוְנשֵּ ית ָדוִׁ ְשַפַחת בֵּ מִׁ

יֶהם ְלָבד: ית ָנָתן ְלָבד ּוְנשֵּ ְשַפַחת בֵּ י ְלָבד ּוְנשֵּ  מִׁ ְמעִׁ ְשַפַחת ַהשִׁ יֶהם ְלָבד מִׁ י ְלָבד ּוְנשֵּ וִׁ ית לֵּ ְשַפַחת בֵּ ְשָפֹחת ְלָבד  יֶהם ְלָבד:מִׁ ְשָפֹחת מִׁ ְשָארֹות מִׁ ְשָפחֹות ַהּנִׁ ֹכל ַהמִׁ
יֶהם ְלָבד )'זכר דוד' לר' דוד זכות ממודינא מאמר שלישי דף קפט ע"ב יה צרה לישראל שלא היתה כמוה מעולם תהוימס ליבם של ישראל ויכשל כוחם אז כי  יד( -)זכריה יב, י " ּוְנשֵּ

 .עם פירוש פרישת שלום פרשת וישב אופן קי"ו( )'מגלה עמוקות' ומשיח בן דוד יצדיק את הדין על מותו של משיח בן יוסף ויאמר 'ברוך דיין האמת' חם מלך המשיח(ד"ה וכאשר יל

ֵצא"לה ולא עד שיתבקש דג לחֹו אין בן דוד באעל מיתתו של משיח בן יוסף רמזו רבותינו כשאמרו " כי 'דג' הכוונה , )ראה גמ' סנהדרין דף צח ע"א בשם רבי חנינא( ִימָּ
דף לז ד"ה 'ואפשר שבהצטרפות' מהרמ"ע מפאנו, 'זכר דוד' מאמר ג פרק נה דף קפג ע"א טור א ד"ה איך נתפתו )'גולל אור' לר' מאיר ביקייאם אות עי'ן  למשיח בן יוסף, ו'חֹולה' אלו עם ישראל שבאותו הדור

ֵצא' כי הוא מת גדולי הדור( י בשם 'דג' . משיח בן יוסף קרו)'זכר דוד' מאמר ג פרק נה דף קפג ע"א טור א ד"ה איך נתפתו גדולי הדור( אשר יהיו שרויים אז בצרה ומשיח בן יוסף 'לא ִימָּ
ְדגּו ָלֹרב ְבֶקֶרב ָהָאֶרץנקרא בשם 'דג' כאשר יעקב בירך את בניו ואמר " הצדיק שיוסףכמו  שהנהיג את ישראל  נּון. וכן כמו שיהושע בן )בראשית מח, טז(" ְויִׁ
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' שהוא השם 'נּון' בתוספת האות י', כפי שהוסיפו להֹושע ִיּנֹוןומשיח בן יוסף יקרא בשם ' בכניסה לארץ נקרא בשם דג שהרי 'נּון' הוא תרגום של 'דג'.
י . ועל כך נאמר "דוד' את האות י' ויהיה בשמו המלא 'דויד'בן נּון את האות י' בראש שמו ונקרא בשם 'יהושע', וכפי שיוסיפו לעתיד לבוא לשם ' ְפנֵּ לִׁ

ּנֹון ְשמֹו יוְ " הוא משיח בן דוד שנאמר "ֶשֶמש, ")תהלים עב, יז(" ֶשֶמש יִׁ ְסאֹו ַכֶשֶמש ֶנְגדִׁ י, ו")תהלים פט לז(" כִׁ ְפנֵּ ּנֹון" בֹואֹו של משיח בן דוד יבֹוא "לִׁ " שהוא משיח יִׁ
 .)'מגלה עמוקות' עם פירוש פרישת שלום פרשת ויחי דף קצו ד"ה גם נרמז. וראה גמ' סנהדרין דף צח ע"ב בשם רבי ינאי(בן יוסף 

 שלא ימות משיח בן יוסף  בתפילת העמידה בכל יום מבקשיםישראל עם 

, 'מחשוף הלבן' לר' יעקב אבוחצירא פרשת וזאת , 'זכר דוד' מאמר שלישי דף קפח ע"א ד"ה' ושם ב' משיחים אלו' בשם הזוהר)'ילקוט חדש' ערך משה אות קיא משה רבינו התפלל תמיד שלא ייהרג משיח בן יוסף

שהוא  'משיח בן דודנשמת 'וגם . )'מדרש לפירושים' דרוש המ' משיח דף קכט ע"א ד"ה והקשיתי לשאול( וקיבל לצורך כך יסורים על עצמו (ה אפשר לרמוזהברכה על הפסוק 'בכור שורו הדר לו' ד"
 ות על מנת שלא ייהרג משיח בן יוסףוייסורים קשים ומרים יותר מן המ 'הקליפות'סובל בין , )'עץ הדעת טוב' למהרח"ו בפרשת כי תשא ד"ה עוד אפשר(משה רבינו  נשמת

ים ָשַאלשנאמר " שיקבל חייםמתפלל עליו ו )'ספר הליקוטים' להרמ"ד וואלי חלק א' עניין המשיחים ד"ה מב"ד בכח התבוננותו( ים עֹוָלם ָוֶעד ַחיִׁ ְמָך ָנַתָתה לֹו ֹאֶרְך ָימִׁ )תהלים כא, ה( )'אמרי " מִׁ

ְזָך ְלַעְבֶדָך וד המלך ואמר "דגם  התפלליו עלו .לפורים ד"ה כי נודע(במאמר נועם' מבן המחבר  י ְתָנה עֻׁ נִׁ ַלי ְוָחּנֵּ ה אֵּ יָעה ְלֶבן ֲאָמֶתָךְפנֵּ ְזָך ְלַעְבֶדָך, ")תהלים פו, טז(" ְוהֹושִׁ זה  "ְתָנה עֻׁ
יָעה ְלֶבן ֲאָמֶתָךת יהודה, "מלכּומשיח בן דוד מ " היא רחל אמנו, אשר זכותה יכול ֲאָמֶתָךזכות "ב יוסף שיושיע אותו ה' מן ההריגה משיח בןזה  "ְוהֹושִׁ

ל ְמַבָכה ַעל ָבֶניהָ להגן על בנה כי "  .ל(-מזמור פו ד"ה ואתה ה' אדוד חזן  לרביעל תהלים )'חוזה דוד'  )ירמיהו לא, יד(" ָרחֵּ

. וכפי שאמרו נשמותיהן של שמעיה ואבטליון להאר"י ז"ל כאשר השתטח על קבריהם, שצריך בכל יום שלא ימות משיח בן יוסף מתפלליםישראל עם 
דלכוון בכל שלושת התפילות שמתפללים בכל יום בעת תפילת העמידה, בתיבות " א ָדוִׁ סֵּ ין ְוכִׁ ָרה ְבתֹוָכּה ָתכִׁ את משיח בן ְיַחֶיה " שה' יתברך ַעְבְדָך ְמהֵּ

ִודלפי שמשיח בן יוסף הוא הנקרא ", דרושי העמידה דרוש ו( )'שער הכוונות' להאר"י ז"ליוסף ולא ימות על ידי ארמילוס הרשע  ועל ידי התפילה עליו יכול  ."ִכֵסא דָּ
 ויתמתקו 'הדינים' מתוך רחמים מר שלישי דף קפח ע"א ד"ה' ושם ב' משיחים אלו' מהרמ"ק בפירושו על הזוהר. ראה 'קהלת יעקב' ערך 'אמ' סוף ד"ה אמון מנוא()'זכר דוד' מאלהיות שיכופר עוון ישראל 

)'זכר דוד' מאמר שלישי דף קפח ע"א ד"ה' ושם ב' משיחים אלו' מהרמ"ק בפירושו על הזוהר. ראה 'קהלת יעקב' ערך 'אמ' , ותהיה זכות שלא ימות משיח בן יוסף )'אמרי נועם' פרשת בשלח אות ב ד"ה וידוע מעקדת יצחק(

ְדָך ֶאל ַהַּנַער  ַאל ִתְשַלחתיבות "תוך הבבפרשת 'עקידת יצחק' בתפילת שחרית וכן טוב לכוון  .סוף ד"ה אמון מנוא( היָּ שלא  )בראשית כב, יב(" ְוַאל ַתַעש לֹו ְמאּומָּ
ד"ה ד"ה ובגין לא אית קרבן ווהוא על פי תיקוני הזוהר תיקון תנינא דף קלט ע"א  .עקידה' ועיי"ש'פתח הדביר' לר' חיים פונטרימולי חלק ב בקונטרס 'חיים שנים ישלם' סימן א אות ז ד"ה 'טוב לומר פרשת ) ייהרג משיח בן יוסף

 .עיי"ש( "ְוַאל ַתַעש לֹו ְמאּוָמהיצא עליו קול בעליונים "כבר ומאותו הזמן  יצחק מסר נפשו בעקידה כדי להציל את משיח בן יוסףששם מבואר כי 'ובשמא דקודשא בריך הוא' 

לא ייהרג ולא ישובו ריקם  תפילותיהםבוודאי ו ,התפללו על משיח בן יוסף שלא ייהרג כל הדורותמשך שבעולם ב והחסידים הנביאים והצדיקיםכל 
ודבר זה . ע"ב ד"ה אפשר לרמוז על משיח בן יוסף( פרשת זאת הברכה דף קזלר' יעקב אבוחצירא )'מחשוף הלבן'  כי יבטל הקב"ה את הגזירה ההיא ,משיח בן יוסף על ידי ארמילוס הרשע

ּהאם הגאולה תהיה " אפשרי )'מדרש לפירושים' דרוש המ' משיח דף קכט ע"א ד"ה כבר חירות מפני מלאך המוות  שאז משיח בן יוסף לא ימות כי יהיה )ישעיה ס, כב( "ְבִעתָּ

עתיד למות, כי אז הגאולה היא ביסורים כמו  משיח בן יוסף )ישעיה ס, כב( "ֲאִחיֶשּנָּה" שדווקא בגאולה קודם זמנה הנקראתמשום . 'והקשיתי לשאול' עפ"י כתבי הזוהר(
 . וכל זה למעט אם)'אמרי נועם' לר' מדזיקוב מבן המחבר לפורים ד"ה כי נודע( שאר 'חבלי משיח' שיהיו אז, ובדומה לכל הגאולות שבאו קודם זמנם שכולם היו ביסורים

יֶשָּנה"גאולת ל יעסקו בלימוד התורה בפנימיותה על דרך הסוד שאז גם בישרא עם ד"ה 'והנה בגמרא' )'אגרא דפרקא' סימן רמז  " לא יהיו חבלי משיח וצירי לידהֲאחִׁ

וכן נראה  .ה ,זמור עבבנחת ושלוה ואילו גאולת 'בעיתה' תהיה בדור חייב ועל ידי חבלי משיח ומיתת רבים חלילה )ראה 'רוממות אל' לאלשיך הקדוש על ספר תהלים מישראל ו]ויש הסוברים להיפך כי גאולת 'אחישנה' תהיה על ידי זכות . עיי"ש(

 .[(ן דף צח ע"א בשם ר' יהושע בן לוין אייבשיץ על יורה דעה סימן קי בסופו ד"ה 'ובזה יובנו דברי התוס'' וכן מ'אור החיים הקדוש' על התורה במדבר כד, טז. וראה גמ' סנהדרימ"'כרתי ופלתי' לר' יהונת

 משנה למשיח בן דוד יקום לתחייה ויהיהמשיח בן יוסף 

יביא הצלה  אם ימות, וגם )'של"ה הקדוש' תורה שבכתב צאן יוסף ד"ה וחזור לענייננו(על מלוכתו של משיח בן דוד  כל מטרתו ומסירות נפשו של משיח בן יוסף תהיה
ן פורת יוסף'. ראה 'מגלה )'עץ הדעת טוב' למהרח"ו פרשת ויחי ד"ה 'ב לתחייה ויקים אותו משיח בן דודאחרי מותו יבוא  )'זכר דוד' מאמר ג פרק פב דף רסג ע"א ד"ה וענין המלחמה ההיא(כי  ,לישראל

)'ספר המפואר'  למותוה לו קודם תיותר ממה שהיעוד מושלמת שתהיה הוא יחזור עם נשמה ו (, 'זכר דוד' מאמר ג פרק פב דף רסג ע"א ד"ה וענין המלחמה ההיארנב אופנים' אופן רנב -עמוקות 

 שילחם יחד עםבשעה  )'זכר דוד' מאמר ג פרק פב דף רסג ע"א ד"ה וענין המלחמה ההיא(יראה את נקמתו ונקמת ישראל במפלת המלך גוג ו ,לר' שלמה מולכו פרק 'עניין משיח ומלכות בית דוד'(
ואחר כך ימסור משיח בן יוסף את המלוכה על ישראל לידי . )'עיני העדה' פרשת וילך דף נא ע"א ד"ה הנראה בזה שבא( את מלחמות ה' ויכניעו את האומות משיח בן דוד
ית " בפסוקנמשל ללהבה  'בית יוסף'וזה הטעם ש .)'גבול בנימין' על התורה הפטרת ויגש חלק א דרוש יג דף כט ע"ב ד"ה הדבר הזה ראינו(משיח בן דוד  ף ֶלָהָבהּובֵּ ָשו ְלַקש יֹוסֵּ ית עֵּ " ּובֵּ

 .ין' על התורה הפטרת ויגש חלק א סוף דרוש יג דף ל ע"א ד"ה הדבר הזה ראינו()'גבול בנימ עבור למשיח בן דודעתידה ל, וה קיימת תמידנאינ מלכותוגם בדומה ללהבה כי  )עובדיה א, יח(

 (התיבות 'כלתה לתשועתך'על  על התהלים לר' עמנאול חי ריקי תהלים קיט, פא , 'חזה ציון')פירוש 'ויואל משה' על 'מאמר חיקור דין' להרמ"ע מפאנו פרק יז ישמש כמשנה למשיח בן דוד משיח בן יוסף ואחר כך
)ספר 'המפואר לר' שלמה מולכו 'ענין משיח  מית בפיו את כל הרשעים שנותרויהיה בכוחו להו )'זכר דוד' מאמר שלישי דף קצ ע"ב ד"ה וזכו אלו השבטים( ימלוך מסוף העולם ועד סופור שא

יועל  הצדיק של יוסףהנבואי יתקיים חלומו זו בשעה ו .ומלכות בית דוד' דף טו ע"ב טור א ד"ה תדע למה( ְמעּו ָנא ַהֲחלֹום ַהֶזה ֲאֶשר " , כפי שאמר להםֶאחָּ יֶהם שִׁ ַויֹאֶמר ֲאלֵּ
י ֶביָנה ֲאלֻׁ : ָחָלְמתִׁ ה ְתסֻׁ ּנֵּ ָצָבה ְוהִׁ י ְוַגם נִׁ ה ָקָמה ֲאלָֻׁמתִׁ ּנֵּ ים ְבתֹוְך ַהָשֶדה ְוהִׁ ים ֲאלֻׁמִׁ ה ֲאַנְחנּו ְמַאְלמִׁ ּנֵּ ְשַתֲחֶויןָ ְוהִׁ יֶכם ַותִׁ יֹמתֵּ ַויֹאְמרּו לֹו ֶאָחיו ֲהָמֹלְך : ַלֲאלָֻׁמתִׁ

ְמֹשל ָבנּו ם ָמשֹול תִׁ ינּו אִׁ ְמֹלְך ָעלֵּ ים ְבתֹוְך ַהָשֶדה" פירוש פרישת שלום פרשת וישב אופן נח()'מגלה עמוקות' עם  (ח -)בראשית לז, ו " תִׁ ים ֲאלֻׁמִׁ ה ֲאַנְחנּו ְמַאְלמִׁ ּנֵּ של  תהיא הגלּו –" ְוהִׁ
י", ישראל ה ָקָמה ֲאלָֻׁמתִׁ ּנֵּ ָצָבה" לפני משיח בן דוד, אותם לגאולמשיח בן יוסף הוא כשיקום בתחילה  –" ְוהִׁ שהוא עתיד למות ולקום שנית  –" ְוַגם נִׁ

)'מגלה עמוקות' עם פירוש פרישת שלום פרשת וישב  בחלום הנבואהיוסף הצדיק כפי שראה , לו שישתחוּו ד"ה עוד יש לפרש( טור א )'עיני העדה' פרשת וישב דף נ ע"א ואז יתאמת מלכותולחיים. 

  ., 'עיני העדה' פרשת וישב דף נ ע"א ד"ה עוד יש לפרש(אופן נח

ֵאל " לו אמרש כפי ,בן ישי לדוד )'ויואל משה' על 'מאמר חיקור דין' תחילת פרק יז( יהונתן בן שאול גם דבריו של יםהתקיל יםעתיד באותה העת ה ִתְמֹלְך ַעל ִיְשרָּ ְוַאתָּ
ֹנִכי  היתה בו כי  )'פרי צדיק' לראש חודש כסלו סוף אות א בשם הרמ"ע מפאנו( 'משיח בן יוסף' יהיהעצמו שהוא  חשב בחייו יהונתן שהרי )שמואל א' כג, יז( "ֶאְהֶיה ְלָך ְלִמְשֶנהְואָּ

אלעזר רוקח . וראה דבר נפלא בהקשר לזה בספר 'מעשה רוקח' לר' . ראה 'גולל אור' לר' מאיר בקייאם אות פ"א דף לח ע"א ד"ה רבי פנחס בן יאיר מהרמ"ע מפאנו'גלגולי נשמות' לרמ"ע מפאנו סעיף קטזפ"י ע) הצדיק נשמת יוסף

א' פמך סאו ווד י'הוא במילוי ש 'יוסף' כפי שרמוז בשמוו )'אשכול הכופר' לר' אברהם סבע על מגילת רות ג, יב(משיח בן דוד בואו של לפני  גואלהשהוא  בפתיחה למשניות דף ג ע"א(
 .תו של דוד המלךוכעה מלשהגי קודםמת  ויהונתן מו דבריוהתקיילא לבסוף אך  .)'אמרי נועם' פרשת ויצא בחלק ליקוטים אות ד ד"ה יוסף במילואו('גואל צדק' גימטריא יוצא ו

ח על ידו יאשר יצל תחילת פרק יז( ' להרמ"ע מפאנוחיקור דין'מאמר )'ויואל משה' על  'משיח בן דוד'ל'משיח בן יוסף' יהיה משנה כאשר  כן יתקיימו דבריו בואל לעתיד אמנם
 במהרה בימינו, אמן.. )'זכר דוד' מאמר ג פרק פב דף רסג ע"א ד"ה וענין המלחמה ההיא( רם ובמישֹובשלֹו

 
 העלון גם לרפואה שלימה של

 הי"ו  סול תמיכל ב
 אורך ימים ושנות חיים!

 

 העלון גם לרפואה שלימה של

 הי"ו  רבקה בת חנה
 !רפואה שלימה במהרה

 

 העלון גם לעילוי נשמת:

, ז"למאיר בן משה 

, ז"ליונה בן שמואל 

ברטה בתיה בת 

, חיים בן ז"למאיר 

, מרים בת ז"ללייב 

 ז"לשמואל 

 ת. נ. צ. ב. ה.

 העלון גם לעילוי נשמת:

ט   ז"לאליהו בן ג'נֵּ
 ת. נ. צ. ב. ה.

 העלון גם לעילוי נשמות:

רחל בת גרשון 

  ז"ל ושרה

  אשת דוד

 ז"ל דוד בן ישי
 הנולד ממרים

 ת. נ. צ. ב. ה.
 

 העלון גם לרפואה

 שלימה של

 מרים בת רבקה
 הי"ו 

 העלון גם לרפואת הילדות

טליה אסתר בת אלינור 
  הי"ו

 (מזרחי בית משפחתל)

 הי"ו שירה בת אילנה
זכות הלימוד בעלון יעמוד להן לרפואה 

 שלימה במהרה

 העלון גם להצלחת 

 הי"ו יהודית בת ורדה רוזיטה

 וכל בני משפחתה

העלון גם לרפואה 

 שלימה של

ציונה שושנה 

מּון  הי"ו בת חנה בֵּ

הפצת העלון השבוע לזווג הגון בקרוב 

 של ידיד נפשו של מחבר העלון

 הי"ו שמואל בן אֹוְלגָּה
שה' יתברך יזכה אותו להקים בקרוב 

בית נאמן בישראל בזכות תמיכתו 

 ועזרתו בהפצת העלון 
 

העלון השבוע גם לעילוי נשמת 

 הרבנית הצדקת אשת חבר:

 ז"ל    בת יפה עליזה

 ת. נ. צ. ב. ה.

העלון השבוע גם לעילוי נשמת איש החסד אשר במשך כמה שנים 

 תרם והדפיס את העלון הזה לזיכוי הרבים:

 ת. נ. צ. ב. ה.ז"ל    עמירם בן אסתר
הלימוד בעלון 

 לרפואת הנערה

שירה בת 

 הי"ו מוריה

 הפצת העלון גם לרפואתם של

הי"ו יעל בת שירה אושרת  

הי"ו עליה בת אסתר  

הי"ו יונתן בן שירה אושרת  

הי"ו אליהו בן שירה אושר  

העלון מופץ לרפואה 
 שלימה של

שרה שושנה 
דבורה בת רוז הי"ו  

 העלון מופץ לזיווג הגון של

 הי"ו יוסף בן קרן 
שיזכה להקים בית נאמן 

להצלחתו שלהעלון מופץ   

יוסף יצחק בן עליה 
 הי"ו

  לחזרה בתשובה שלהעלון גם 

 הי"ו בנימין בן שרה
 בקרוב ממש ובנחת!

 alon.torat.haim@gmail.com  052-7675933ותרומות עבור ההדפסה:  להפצה 

העלון מופץ לחזרה בתשובה 
 וישועה של

ישראלה בת  
הי"ומרים   

יהודה 

העלון לחזרה 

בתשובה וזיווג עם בת 

 ל:ישראל כשרה 

אדם בן 

 הי"ו אורית

 5בקשה אישית ממחבר העלון להתפלל לרפואתה של ילדה בת 

 וצריכה רפואה: בראשהיסורים יהסובלת 

הי"ו י בת טליהמ  רֹו  

העלון השבוע מוקדש לרפואתה השלימה. ויהי רצון ה' יתברך 

אותה לאיתנה, בריאה ושלימה בכל רנ"ב אבריה ושס"ה  יחזיר

  בתוך שאר חולי עמו ישראל, אמן. ל נא רפא נא לה"-גידיה. "א

העלון גם לעילוי 

 נשמת:

 ז"ל חיים בן מימה
 ת. נ. צ. ב. ה.

 העלון גם לעילוי נשמת:

 ז"לאליהו בן גובהר 
 ת. נ. צ. ב. ה.
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