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 פרשת ויגש  

 וקרב אותם ... לעץ אחד והיו לאחדים בידיך

 הפטרה: יחזקאל לז, טז־כה.

 הקריאה של הנביא יחזקאל

בהפטרת פרשת ויגש מסופר אודות נבואתו של יחזקאל הנביא: ״קח לך עץ אחד וכתוב עליו ליהודה ולבני 

ישראל חבריו ולקח עץ אחד וכתוב עליו ליוסף עץ אפרים וכל בית ישראל חבריו וקרב אותם.. לעץ אחד 

 .והיו לאחדים בידך״

וממשיך שם: ״כה אמר ה׳ . . הנה אני לוקח את עץ יוסף אשר ביד אפרים ושבטי ישראל חבריו ונתתי אותם 

עליו את עץ יהודה ועשיתים לעץ אחד והיו אחד בידי.. ועשיתי אותם לגוי אחד בארץ . . ומלך אחד יהיה 

 לכולם .. ודוד עבדי נשיא להם לעולם״.

עץ יהודה ובני ישראל   -זאת אומרת: אף על פי שישנם שנים עשר שבטים, ובכללות נחלקים הם לשני סוגים

באה הוראת הקב׳׳ה בנבואתו של יחזקאל )״גלה סודו  -חבריו, ועץ יוסף אשר ביד אפרים ובני ישראל חבריו 

ישנם אמנם שני אופני הנהגה )יהודה ואפרים(, אבל  -אל עבדיו הנביאים״( שיש לאחד את כולם לעץ אחד. 

 -אף על פי כן , כאשר צריכים לשרוף את ְשיֵָרי הגלות ולהביא את הגאולה )״ודוד עבדי נשיא להם לעולם״( 

 .צריכים לאחד את יהודה ואפרים באופן ד״עץ אחד״, ״והיו לאחדים בידך״

כלומר, שגם לאחרי שבטלה נבואה, קיימת הוראה זו בתורה בכל תקפה,  -והוראה זו נקבעה בתורה 

״והיו לאחדים בידך״.  -ומתבצעת בפועל על ידי ״מאן מלכי רבנן״, שעל ידם נפעלת אחדותם של בני ישראל 

 .״ודוד עבדי נשיא להם לעולם״ -וזוהי הדרך לפעול ולהביא את ענין הגאולה 

והנה, גודל ענין האחדות מודגש ביותר בעובדה שבזמנו של יחזקאל הנביא היה החילוק בין יהודה לאפרים מן 



 

 

 הקצה אל הקצה, ובענינים הכי עיקריים:

אפרים וחבריו  -ירושלים עיר הקודש, ״מקדש אדנ־י כוננו ידיך״. ולעומת זאת  -עיר הבירה של יהודה היתה 

עשו ענינים בלתי רצויים ב״דן״ ו״באר שבע״ )היפך הענין דבית המקדש(, כדי שבני ישראל לא יעלו 

 לירושלים כו' )כמבואר במדרשי רבותינו ז״ל(.

ולאחרי כל זה בא יחזקאל הנביא ומודיע שגם כאשר ישנו יהודי שנמצא במעמד ומצב גרוע ביותר )בדוגמת 

המצב המתואר לעיל(, רחמנא ליצלן, יש להתאחד גם עמו ולהעמידו בקרן אורה כו', ועד כדי כך שהגאולה 

 .שלו )של יהודה( תלויה בזה שמאחד את עץ יהודה ועץ אפרים שיהיו ״לעץ אחד״

הרי על אחת כמה וכמה שכן הוא בימינו אלו, שאותם יהודים  -ואם הדברים אמורים בנוגע לזמנו של יחזקאל 

הנמצאים במעמד ומצב בלתי רצוי הם בבחינת תינוקות שנשבו בין העובדי כוכבים, ולכן, בודאי שצריכים 

 -להשתדל להתאחד גם עמהם על ידי זה שמקרבים אותם לתורה ומצוותיה. ובזה תלוי כללות ענין הגאולה 

 ״ודוד עבדי נשיא להם לעולם״.

 קטע משיחת עשרה בטבת, רשימת השומעים בלתי מוגה.
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