
 בע"ה

 של יהודי אתיופיה בחבלי משיחותפקידם בירור ייעודם 

 ההשגחה האלוהית בשלבי המעבר מגלות לגאולה

ן ִאיׁש ְיִמיִני ִגב -שמואל א, ט  ן ֲאִפיַח בֶּ ן ְבכֹוַרת בֶּ ן ְצרֹור בֶּ ן ֲאִביֵאל בֶּ ָחִיל: }ב{ ְולֹו  ֹור}א{ ַוְיִהי ִאיׁש ִמִבְנָיִמין ּוְׁשמֹו ִקיׁש בֶּ

ּנּו ִמִשְכמֹו ָוַמְעָלה ָגֹבַה ִמכָ  ָנה ָהֲאֹתנֹות ָהָיה ֵבן ּוְׁשמֹו ָׁשאּול ָבחּור ָוטֹוב ְוֵאין ִאיׁש ִמְבֵני ִיְשָרֵאל טֹוב ִממֶּ ְְ ל ָהָע:: }{{ ַוֹֹּאַב

ל ָׁשאּול ְבנֹו ַקח ָנא ִאְָֹּך אֶּ  ר ִקיׁש אֶּ ר לֹו ִהֵּנה ְלִקיׁש ֲאִבי ָׁשאּול ַויֹאמֶּ ת ָהֲאֹתֹנת:...}ו{ ַויֹאמֶּ ת ַאַחְ ֵמַהְּנָעִרי: ְוקּו: ֵלְך ַבֵקׁש אֶּ

ת ַדְרֵכנּו להי:-אָנא ִאיׁש  ֵבר בֹוא ָיבֹוא ַעָֹּה ֵנֲלָכה ָש: אּוַלי ַיִגיְ ָלנּו אֶּ ְַ ר ְי ר ָהַלְכנּו ָבִעיר ַהזֹאת ְוָהִאיׁש ִנְכָבְ ֹכל ֲאׁשֶּ  ֲאׁשֶּ

יהָ  ר ָׁש: ִאיׁש הָ ָעלֶּ ל ָהִעיר ֲאׁשֶּ ר ָׁשאּול ְלַנֲערֹו טֹוב ְדָבְרָך ְלָכה ֵנֵלָכה ַוֵיְלכּו אֶּ : }יא{ ֵהָמה ֹעִלי: ְבַמֲעֵלה להי:-א:... }י{ ַויֹאמֶּ

ה: }יב{ ַוַֹּ  ן ֲהֵיׁש ָבזֶּה ָהֹראֶּ ֲענֶּיָנה אֹוָת: ַוֹֹּאַמְרָנה ֵיׁש ִהֵּנה ְלָפנֶּיָך ָהִעיר ְוֵהָמה ָמְצאּו ְנָערֹות ֹיְצאֹות ִלְׁשֹאב ָמִי: ַויֹאְמרּו ָלהֶּ

: ָהִעיר ֵכן ְִֹּמְצאּון ֹאתֹו ְבטֶּ  ַבח ַהיֹו: ָלָע: ַבָבָמה: }י{{ ְכֹבֲאכֶּ ֱאֹכל ִכי ַמֵהר ַעָֹּה ִכי ַהיֹו: ָבא ָלִעיר ִכי זֶּ ה ַהָבָמָתה לֶּ : ַיֲעלֶּ רֶּ

ַבח ַאֲחֵרי ֵכן יֹאְכלּו ַהְקֻרִאי: ְוַעָֹּה ֲעלּו ִכי ֹאתֹו ְכַהיֹו: ְִֹּמְצאּון ֹאתֹו: )שמואל א, ט(לֹא יֹאַכל ָהָע: ַעְ ֹבאֹו ִכי הּוא ְיבָ   ֵרְך ַהזֶּ

"כבואכ: העיר כן תמצאון אותו בטר: יעלה הבמתה לאכול כי לא יאכל הע: עְ באו כי הוא יברך הזבח  - ברכות מח, ב

 -לפי שהנשי: ְברניות הן, ושמואל אמר  חכמי: אומרי:האריכו בְיבורן? למה  -אחרי כן יאכלו הקרואי: וכל כך למה

לפי שאין מלכות  -ב{: 'משכמו ומעלה {בוה מכל הע:' ורבי יוחנן אמר -כְי להסתכל ביופיו של שאול ְכתיב }שמואל א ט

 נו{עת בחברתה אפילו כמלא נימא..

"שלוש סיבות הן, סיבה טבעית, סיבה רצונית, והכלל של כולן הסיבה ההש{חית, שהיא  -ברכות ב )ז, לד( עין אי"ה 

מחוללת מצְ יְ ְ' יתברך אשר הועיְ לכל ְבר ועניין תעוְתו, באשר אין לך ְבר שאין לו שעה. על כן למְנו ש{: 

י הרוב, ו{: על הסיבה בהיותנו יוְעי: את הסיבה ההש{חית אנו צריכי: מכל מקו: לחקור, אחר הסיבה הטבעית על פ

הרצונית, שמכל אלה תשתל: יְיעתנו בְרכי ההש{חה העליונה שהיא עמוְ של ְעת האלוקי:. על כן בתור סיבה 

טבעית אמר שהנשי: ְברניות הן, והסיבה הרצונית היא להסתכל ביופיו של שאול, והכלל העולה על כול:, הסיבה 

עת בחברתה אפילו כמלא נימא. וזאת היא {: כן מיְת הענווה ההש{חית שהייתה בזה הוא מפני שאין מלכות נו{

הנכונה, שראוי לאְ: השל: להכיר כמה {ְולה היא ערך סקירתו המוקפת ב{ְרי: צרי: של ההווה והמקו: הקטן 

 לעומת מרחב המציאות שעיני ְ' הנה משוטטות בו בכללו. והתאמת הכללי: אל הפרטי: המה יסוְי הה{בלות."

 גחה האלוקית בשיבת ציוןסדר הופעת ההש

"ר' חייא בר אבא ורבי שמעון בן חלפתא היו מהלכין בבקעת ארבל וראו  -ברכות פ"א, ע"ג מסכת  גמרא ירושלמי

אמר לו ר' חייא: כך היא {אולתן של ישראל, בתחילה קמעא קמעא, כל מה שהיא הולכת, היא רבה  איילת השחר.

כך 'ויקח המן את -'ומרְכי יושב בשער המלך', ואחר -לי'. כך בתחילה  והולכת. כמו שכתוב: 'כי אשב בֹחשך ְ' אור

-כך 'ומרְכי יצא מלפני המלך במלבוש מלכות', ואחר-כך 'וישב מרְכי אל שער המלך' ואחר-הלבוש ואת הסוס', ואחר

 כך 'וליהוְי: הייתה אורה ושמחה'."

חרונה וכשיטת הראשוני: שה{אולה תהיה ע"י "אבל ב{אולה הא  - הרב כשר בספרו 'התקופה הגדולה' )עמוד ריח(

הש: יתברך בְרך הטבע קימעא קימעא, יש הבְל בזמן, מתחילה תתחיל ותימשך {אולת ה{וף ואח"כ תבוא {אולת 

 הנפש...ולפי זה יהיו שתי {אולות תחילה {שמית ואח"כ רוחנית והבן."

 סיבת חורבן בית שני

בתורה ובמצוות ו{מילות חסְי: מפני מה חרב? מפני שהייתה בו שנאת  "מקְש שני שהיו עוסקין - מסכת יומא ט, ב

 חנ:."

 עבודת המידות כהכנה לגאולה

"ולפיכך אין המיְות מכלל התרי"{ מצות, כי הן הכנות עיקריות   - רבי חיים ויטאל בספרו שערי קדושה חלק א, שער ב

והבן זה … רעות קשי: מן העבירות עצמן מאוְ מאוְאל תרי"{ המצות בקיומן או בביטול:... ולפיכך עניין המיְות ה

מאְ, כי להיות: עיקרי: ויסוְות לא נמנו בכלל תרי"{ המצוות התלויות בנפש השכלית, ונמצא כי יותר צריך להיזהר 

 ממיְות הרעות יותר מן קיו: המצוות עשה ולא תעשה כי בהיותו בעל מיְות טובות בנקל )בקלות( יקיי: כל המצוות".

"והענין ְנתבאר בשירת האזינו על הפסוק: "הצור תמי: פעלו כי כל  - בראשית לספר הנצי"ב הקדמתדבר העמק 

ְרכיו משפט אל אמונה ואין עול צְיק וישר הוא" )ְברי: לב, ְ( ְשבח "ישר הוא" נאמר להצְיק ְין הקְוש ברוך הוא 

יו צְיקי: וחסיְי: ועמלי תורה, אך לא היו בחורבן בית שני, שהיה "ְור עקש ופתלתל" )ש: פסוק ה(; ופירשנו שה



 בע"ה
ישרי: בהליכות עולמי:. על כן, מפני שנאת חינ: שבליב: זה אל זה, חשְו את מי שראו שנוה{ שלא כְעת: ביראת 

 ה' שהוא צְוקי ואפיקורס. ובאו על יְי זה ליְי שפיכות ְמי: בְרך הפל{ה, ולכל הרעות שבעול:, עְ שחרב הבית.

הְין, שהקְוש ברוך הוא ישר הוא ואינו סובל צְיקי: כֵאלו, אלא באופן שהולכי: בְרך הישר {:  ועל זה היה ציְוק

 בהליכות עול:, ולא בעקמימות אף־על־{ב שהוא לש: שמי:, ְזה {ור: חורבן הבריאה והריסּות ישוב הארץ.

היו 'ישרי:', היינו: שהתנה{ו  וזה היה שבח האבות, שמלבְ שהיו צְיקי: וחסיְי: ואוהבי ה' באופן היותר אפשר, עוְ

ע: אומות העול:, אפילו עובְי אלילי: מכוערי:; מכל מקו: היו ִעמ: באהבה, וחשו לטובת:, באשר היא קיו: הבריאה. 

כמו שאנו רואי: כמה השתטח אברה: אבינו להתפלל על סְו:, אף־על־{ב שהיה שונא אות: ואת מלכ: תכלית שנאה 

 למלך סְו:. מכל מקו: חפץ בקיומ:!עבור רשעת:, כמבואר במאמרו 

וכן הרבה למְנו מהליכות האבות בְרך ארץ מה ששייך לקיו: העול:, המיוחְ לזה הספר שהוא ספר הבריאה. ומשו: 

 הכי נקרא כמו כן ספר הישר על מעשה אבות בזה הפרט."

ת לֹו ָלעֹוָל: ַהָבא. ְוֵאּלּו ֵהן.  - משנה א ,מסכת פאה, פרק א ן ַקיֶּמֶּ רֶּ ה ְוַהקֶּ : ָבעֹוָל: ַהזֶּ : אֹוֵכל ֵפרֹוֵתיהֶּ ְָ ָא ָבִרי: ׁשֶּ ְְ "ֵאּלּו 

ָרׁש. ַׁשֲחִרית ְוַעְרִבית. ְוַהְכָנַסת אֹוְרִחי:. ּוִבק ְְ י:. ְוַהְׁשָכַמת ֵבית ַהִמ ְִ ְוַהְכָנַסת ַכָּלה.  ּור חֹוִלי:.ִכבּוְ ָאב ָוֵא:. ּוְ{ִמילּות ֲחָס

: ַלֲחֵברֹו ּוֵבין ִאיׁש ְלִאְׁשֹֹּו. ְוַתְלמּוְ ֹֹּוָרה כְ  ְָ ְ ֻכָּל:."ּוְלָוַית ַהֵמת. ְוִעיּון ְִֹּפָּלה. ַוֲהָבַאת ָׁשלֹו: ֵבין ָא  נֶּ{ֶּ

וְְי:, ככה "אז אשריכ:. אני לא זכיתי להיוולְ מהעְה האתיופית, מה אני יעשה זה חסרון. אבל זה שאת: באי:, מע

אני יותר ר{וע. והקב"ה יברך את כולכ:, שתוציאו לפועל את מה שאת:, ו{: שלאט לאט ייפתחו עיני אחרי: להבין מה 

יש בכ: ויסכימו לקבל את זה. כי זה המיְה האחרונה לפני ביאת המשיח, תיקון ה{אווה. זו המיְה, זה היעְ. ְ' שמר 

א' "  -ע' ולהאיר ב-השערי:, ה{עת: לפה להעיר אותנו, להעיר באתכ: הרבה שני:, התמלאת: כוחות, פתח את 

 )דברים אלו נאמרו מפי הרב בביתו בכ"ז חשוון ערב חג הסיגד שנת תשע"ז (

 תפקידם של הייסורים

יפשפש במעשיו, שנאמר:  -"אמר רבא ואיתימא רב חסְא: א: רואה אְ: שיסורין באין עליו   - מסכת ברכות ה, א

יתלה בביטול תורה, שנאמר: אשרי ה{בר אשר  -חקורה ונשובה עְ ה' )איכה {'(; פשפש ולא מצא נחפשה ְרכינו ונ

ביְוע שיסורין של אהבה ה:, שנאמר: כי את אשר  -תיסרנו יה ומתורתך תלמְנו )תהילי: צ"ְ(. וא: תלה ולא מצא 

 יאהב ה' יוכיח )משלי {(."

 לימוד זכות

ושפטו את הע: משפט צְק שיהיו מטין את הע: לכף צְק. אמר רבי  –מדרש תנחומא שופטים פרק טז, סימן ד 

יהוְה ברבי שלו:: שיהיו מטין ומלמְין עליה: זכות לפני הקְוש ברוך הוא. ממי אתה למְ? מ{ְעון בן יואש, שבימיו 

 היו ישראל בצרה, והיה הקְוש ברוך הוא מבקש אְ: שילמְ עליה: זכות ולא היה מוצא, שהיה הְור ְל במצות

ובמעשי:. כיון שנמצא זכות ב{ְעון, שלמְ עליה: זכות, מיְ נ{לה עליו המלאך, שנאמר: ויבא אליו מלאך ה', ויאמר לו, 

 לך בכחך זה )שופטי: ו יְ(, בכח זכות שלמְת על בני. הוי, ושפטו את הע: משפט צְק, שיהיו מלמְין זכות על הְור:

העצמית, כשמסיחי: ְעה מלהסתכל בתוכיות החיי: הפנימיי: כששוכחי: את מהות הנשמה  –אורות התשובה טו, י 

של עצמו, הכל נעשה מעורבב ומסופק. והתשובה הראשית, שהיא מאירה את המחשכי: מיְ, היא שישוב האְ: אל 

, אל נשמת כל הנשמות, וילך ויצעְ הלאה מעלה מעלה בקְושה להי:-אעצמו, אל שורש נשמתו, ומיְ ישוב אל , ה

ה נוה{ בין באיש יחיְי, בין בע: של:, בין בכל האנושיות, בין בתקון כל ההויה כולה, שקלקולה בא ובטהרה. וְבר ז

 תמיְ ממה שהיא שוכחת את עצמה.

 א: נְע את {ְלותנו אז יוְעי: אנו את עצמנו, וא: נשכח את {ְלנו אנו שוכחי: את עצמנו! -אורות התחיה ה,נה 

 ויצא אל אחיו

ן ַאְרבָ   - שמות רבה א, כז ה ְבאֹוָתה ָׁשָעה, ְוֵיׁש אֹוְמִרי: בֶּ ְשִרי: ָׁשָנה ָהָיה מׁשֶּ ן עֶּ ה, בֶּ  ִעי:."ַוְיִהי ַבָיִמי: ָהֵה: ַוִיְ{ַדל מׁשֶּ

ְך ָכל ָהעֹוָל:. רֶּ ְֶּ לֹא ְכ ל ׁשֶּ ְֵ ָהָיה ָ{ ָּלא לֹוַמר ָלְך ׁשֶּ ִלי:, אֶּ ְֵ ה, ְוִכי ֵאין ַהֹכל ְג ה ַיְרא וַ  ַוִיְ{ַדל מׁשֶּ ָהָיה רֹואֶּ ְבִסְבֹלָת:. ַמהּו ַוַיְרא, ׁשֶּ

ת ַהטִ  אכֶּ ֵאין ְלָך ְמָלאָכה ָקָׁשה ִמְמלֶּ :, ׁשֶּ : ִמי ִיֵֹּן מֹוִתי ֲעֵליכֶּ ה ְואֹוֵמר, ֲחָבל ִלי ֲעֵליכֶּ יט, ְוָהָיה נֹוֵתן ְכֵתָפיו ְבִסְבלֹוָת: ּובֹוכֶּ

ן. ָחְ ֵמהֶּ ָחְ ְואֶּ ן  ָאַמר ַהָקְֹוׁש ּוְמַסֵיַע ְלָכל אֶּ ל ִיְשָרֵאל, ְוָנַהְ{ָֹּ ָבהֶּ יָך ְוָהַלְכָֹּ ִלְראֹות ְבַצֲעָרן ׁשֶּ ָברּוְך הּוא ַאָֹּה ִהַּנְחָֹּ ֲעָסקֶּ

ְכִתיב: ַוַיְרא ה'  ְִ א הּוא  ְָ ֵבר ִעְמָך, ֲה ְַ ת ַהְַֹּחֹֹּוִני:, ַוֲא ְליֹוִני: ְואֶּ ת ָהעֶּ מות {, ְ(, ִכי ָסר ִלְראֹות )שִמְנַה{ ַאִחי:, ֲאִני ַמִּניַח אֶּ

ָסר ֵמֲעָסָקיו ִלְראֹות ְבִסְבלֹוָת:, ְלִפיָכְך : ַוִיְקָרא ֵאָליו  ה ׁשֶּ  ִמֹֹּוְך ַהְסנֶּה )שמות {, ְ(." להי:-אָרָאה ַהָקְֹוׁש ָברּוְך הּוא ְבמׁשֶּ


