
11.09.200901:42ןהכה ןר

ידוהי עצמ לע תורצנ
תצבושמה - ץראה תפמב לחה היפויתאב רכינ ,סופאב אטובמה ,לארשי םעל קומעה הבריקה סחי

הקיטילופב הלכו - םייארקמ תומש ילעב תומוקמ

לוביקה תיב הז - םיברעל ןארוקה וא םירבעל ך"נתה ומכ - אלא ,תורפס תריצי קר וניא 'םיכלמה דובכ'"

"תישבחה תורצנה לש רתויב יתימאהו יטנתואה יוטיבה ילוא ,םייפויתא םיימואלו םייתד תושגרל

.)ףרודנלוא דראודא(

םיכלמ( יארקמ וניערגש רופיס ,ךלמה המלשו אבש תכלמ לש םתשיגפ תבצינ "םיכלמה דובכ" זכרמב

,ריבכ םשור הילע השוע ךלמה .ותוארל םילשוריל הלועו המלש תמכוח לע תעמוש אבש תכלמ .)י א

התפמ המלש ךלמה וליאו .המע ינבל הליחנהלו המייקל תעבשנו ותד תא תצמאמ איהש ךכ ידכ דע

- ךלמה המלש לש ורוכב ונב ,קילנמ - הזה ןבה .ןב תדלוי איה היפויתאל הכרדבו ,הכלמה תא המרועב

רזוחו ,היפויתא לע ךלמל ןאכ חשמנ ,ויבא תא תוארל םילשוריל הלוע ותורגבב ךא ,היפויתאב לדג

.לארשי ידבכנ לכ לש םהירוכב תא תללוכה הילמפ תייוולב וצראל

ןב שי לארשי תכלממב הרשמ אשונ לכל :ותכלממ לש קיודמ קתעהכ היפויתא תא המלש בציע ךכ

יפל ירמגל התיה אל תאזה הילגההש ,לארשי ירוכבש אלא .היפויתאב ההז דיקפת אלממה רוכב

תיב ךותמ תירבה ןורא תא :ךרדל ואציש ינפל עגר ,הנטק תרכזמ הכישמב תחקל וטילחה ,םחור

םישדוקה שדוק - הזה ןוראה ,הטושפכ הב םינימאמ םיטעמ אלש ,תיפויתאה תרוסמה יפ לע .שדקמה

הייסנכב םויה דעו זאמ אצמנ - ותומלעיה לע תחא הלמ רמוא וניא ך"נתהש ,יארקמה ןחלופה לש

.םוסקא ריעב הקיתעה

,םירצונה םיפויתאה ברקב םינש יפלא ילואו תואמ הזמ ץופנ ,תואסריג ללשב ,הזה יגולאינגה רופיסה

קר אל - לארשי םע יאצאצ םהש םיפויתאה לש םתנומא תא אטבמ אוה .היפויתא ידוהי ברקב ףאו

הנוכנה תדב וקיזחה רשא ,שממ "רשבב לארשי" אלא ,םוקמ לכב םירצונה תנעטכ ,"חורב לארשי"

ךלמ" דעו הרשע-שולשה האמה ןמ תוחפל ,היפויתא יטילש ,טרפב .תורצנה תויה ינפל םינש ףלא

םה יכ ונימאה ,)1974-ב חדוה( יסאלס הלייה רסיקה ,"הדוהי טבשמ היראה" ,ןורחאה "םיכלמה

."תינומלסה תלשושה" יהוז ;ךלמה המלש לש ויאצאצ

תצבושמה - ץראה תפמב לחה היפויתאב רכינ ,סופאב אטובמה ,לארשי םעל קומעה הבריקה סחי

םיברה םיידוהיה םיטנמלאל קודה רשק רושק רבדה .הקיטילופב הלכו - םייארקמ תומש ילעב תומוקמ

האמוטו תורשכ יגהנמב רובע ,ינימשה םויב םינבה תליממ לחה :תיפויתאה תורצנה תא םינייפאמה

ותרוכבמ דביא ,רמ ימינפ קבאמ רחאל ,15-ה האמב קרש ,תבשה םויל דחוימ סחיב הלכו ,םימיוסמ

הצופנ התיה תידוהיה תדה יכ רעשל םיבר םירקוח ואיבה הלא םיידוהי םיטנמלא .ןושאר םוי תבוטל

)הריפסל תיעיברה האמה ןמל( היפויתא לש התורצנתה יכו ,)המודקה היפויתא( םוסקא תכלממב

םבור( םייארקמ םיטוטיצב שודג "םיכלמה דובכ" ,ךכ וא ךכ .הל םדקש ידוהי עצמ לע השחרתה

,םייגולוטסירכ םקלח :ך"נתל תוזימרבו םישרדמב רישעו )השדחה תירבהמ םטועימ ,ך"נתהמ עירכמה

הדגאה( המודקה תידוהיה תורפסה קהבומב תדהדהמ םהמ םיברב לבא ,םייפויתא-םיימואל םקלח

שרדמ וא הדגא םע תורכיה חינהל ילב טסקטה לש וקמועל תדרל השקש המדנ ףא םשו הפ .)שרדמהו

.םודק
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יתאצמ אל .יטורא-ומוהה רמול אלש ,יטסינימפה היפואב ןפוד תאצוי ונינפלש המישרמה ןושמש תדגא

"םיכלמה דובכ"ב תצבושמ איה .ירוקמ יפויתא חותיפב רבודמש רשפאו ,רחא רוקמ לכב הל המוד

ונב ,םש לש ויאצאצ םה םלועב םיבושחה םיכלמה לכ יכ תוחיכומה ,אצומ-תודגא לש רוזחמ ךותב

לבא .ימש סוחייל ך"נתה יממע ראשו םיסרפה ,םילבבה ,םיתשלפה יכלמ םיכוז ךכ .חונ לש רוכבה

.רחא ןומדק אטח וא הדיגב ,תוירע יוליג וילע םיביעמ :תצקמב םוגפ דימת הזה סוחייה

השאל תאשל ויבא ןושמש לע רסאש ,ךאלמה לש ותרהזא ףרח םלועל אב לחמכא :הזה רופיסב םג ךכ

םיכלמה לש םסוחייב סופאה ליטמש בברה ."בודכ עשר"ו ינחצר דלי הז היהש אלפ ןיא .םיתשלפ תב

יכלמ ראשכ ,םש ינב קר םניא םינורחאה הלא :היפויתא יכלמ לש םדובכ תא םיצעהל דעונ םינושה

ברקב רתויב הבושחה החפשמה ,דיוד תיבו המלש יאצאצ טרפבו ,רחבנה םעה יאצאצ אלא ,םלועה

.חישמה ךלמ ,אב רבכ םירצונה תעדלו ,אובי הנממש וז ,לארשי ינב

לע ולביק רשא ,רחבנה םעה ישרוי םהש םינימאמש ימל תיגולואית היעב הווהמ ןכא ושי לש ואוב

דובכ"ל ?היפויתאב אלו לארשיב ושי דלונ עודמ .ךלמה המלש ימיב דוע הנוכנה תדה תא םמצע

סופאה רבוע ,תאז תמועל ,היפויתא לש התורצנתה לע .תאזה הלאשה לע הפי הבושת שי "םיכלמה

לש התובישחב םיטיעממה ,ונימיב םייפויתא הייסנכ ישנא םג םיגהונ והומכ ;הקיתשב הזה ירצונה

םא םג לבא .ןושארה ףושיבה יונימל םיפויתאה וכז קר תיעיברה האמב יכ םיריבסמו תורצנתהה

םידיפקמ םה ,ונימי דעו המלש ימימ תיתדה תופיצרה תבוטל םתורצנתה תא םיפויתאה םיעינצמ

איה םג תרכינה ,היולג הביא ףאו תורחת ללוכ "בלה ירוויע" םידוהיל סחיה .םידוהיה ןמ םמצע לידבהל

.סופאב

םוסקא ריעב הארנכ םתחנו ,זעג ,תיסאלקה תיפויתאה ןושלב בתכנ )Kebra Nagast( "םיכלמה דובכ"

םימודק םיטנמלא ללוכ ונידיבש ינגורטהה טסקטהש קפס ןיא םלוא .הרשע-עבראה האמה תליחתב

האמל דע ,ונל תרכומה ותרוצב אל יאדווב יכ םא ,ותישאר תא םידקהל עיצמש ימ שיש דע ,רתוי הברה

.הריפסל תיעיבשה וא תישישה

תיפויתאמ םוגרתב הלא םימיב רפסב רוא תוארל דמוע ,יפויתאה ימואלה סופאה ,"םיכלמה דובכ"

.ביבא-לת תטיסרבינוא לש ןיבור םייח םש לע רואל האצוהב ןהכה ןר לש )זעג( תיסאלק

תינומולסה תלשושהו ושי ,םירמ .םילשוריב תישבחה הייסנכב הלפק
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