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ך"נתה ומכ | רפסה עובשל םיצלמומה םירפסה

לש ימואלה סופאה אוה )ןהכה ןר :זעגמ ,ביבא לת תטיסרבינוא(- Kebra Nagast - "םיכלמה דובכ"

.ותוארל םילשוריל הלועו ותמכוח לע תעמושה אבש תכלמו ךלמה המלש תדגא וזכרמבו היפויתא

תדלוי איה הצראל הבושבו ,התוא התפמ ךלמה .לארשי יהולא תד תא המצע לע תלבקמ איה הרוקיבב

תיבמ ףטחנש תירבה ןורא ותחתמאבו היפויתאל רזוחו ויבא המלש לא עסונ ךלמה ןב ,ותורגבב .ןב

תליחתב םוסקא ריעב הארנכ םתחנו ,זעג ,תיסאלקה תיפויתאה ןושלב בתכנ "םיכלמה דובכ" .שדקמה

קר היפויתא ידוהי לש רשקההו יכ"נתה רשקהה תורמלו תובר תופשל םגרות סופאה .14-ה האמה

ילודגמ דחא לש הרימאה רואל רתויב העיתפמ וז הדבוע .תירבעל ןושארה םוגרתה רואל אצי הנשה

םירבעל ך"נתה ומכ - אלא ,תורפס תריצי קר וניא "םיכלמה דובכ" :ףרודנלוא דראודא היפויתא ירקוח

יטנתואה יוטיבה ילוא ,םייפויתא םיימואלו םייתד תושגרל לוביקה תיב הז - םיברעל ןארוקה וא

."םיידוהיו םיירצונ תודוסי לש הגיזמ אלא הניאש ...תישבחה תורצנה לש רתויב יתימאהו

המלש רופיס .המצעשכל הרימא אוה - ןהכה ןר רקוחה לש חבושמו ראומ ,חלוק - ירבעה םוגרתה

םגרתמה רזענ ךכ םשל .תיארקמ-ןיעמ תירבעל םגרות ,קיתע רפסכ הריציב גצומש ,אבש תכלמו

ףאו ,תיפויתא הלמ לכ ירוחאמ תרתתסמש תיכ"נתה הלמה תא תוהזל ידכ יפויתאה ך"נתה םוגרתב

ךחקא אל יכ ךל עבשא' :הל רמאיו ןעיו" :לשמל ,םייארקמ ריבחתו היגולופרומ לש םינממסב שמתשה

,ך"נתהמ םיטוטיצה תואמ לש םבוליש תא הלקהו ,רופיסה ןכותל המיאתמ הזה ןונגסב הריחבה .'חוכב

,תיעיברה האמה ןמ םייתייסנכ םינויד לוכיבכ םידעתמה ,הריציב םירחאה םיקלחה .םהב אלמ רפסהש

דחמ ."עור הברמ היה ,ויחא לש רוראה וחצור ,ןיק לבא" :ל"זח ןושל תא הריכזמה תירבעל ומגרות

תירבעל קר ללכ ךרדב םימצמטצמש ,תירבעל םימוגרתה לש ןושלה תולד דגנ הרימא ןאכ שי ,אסיג

ךדיאמ .ןבומו אירק תויהל ןיידעו ,תירבעה לש ינושלה רשועב שמתשהל רשפא :תינרדומ תילארשי

תבכרומה ,תיפויתאה תורצנה לש תימצעה השיפתה תא הנמאנ ףקשמ הזה םוגרתה ןפוא ,אסיג

תודהילו ך"נתל תפלאמ הלבקהב - דחי םירבוחמה רתוי רחואמ ירצונ דבורמו יכ"נת-ידוהי דבורמ

.תירבעה ןושלהו תוברתה סיסבב תדמוע םתגיזמש ,םימכח ןושללו ארקמ ןושלל וא ,רתוי תרחואמה

.םיירבעה םירפסה ןוראב דבוכמ םוקמל הז םוגרת יואר

רופיס דמוע )ןיול לואש :תילגנאמ ,תורפסל תורבחמ( סרגא בייד תאמ "המה והמ" לש םעופה ובלב

רפכמ חורבל ץלאנ אוה דליכ .גנד קא'צא וניטנלו לש ,םייתימא םיעוריא לע ססובמה ,ינוידבה וייח

.היפויתאב םיטילפ הנחמל לגרב םירטמוליק תואמ רבע םירחא םימותי יפלא םע דחיו ןדוסב ותדלוה

ימחולמו םיירזכא ביוא ילייחמ חורבל םגו אושנמ םישק אמצו בער לע רבגתהל גנד ץלאנ ךרדה ךרואל

םיטויס םעו תויראו םיעובצ םע ,באו םא אלל ,ודבל דדומתמ אוה םילפאה תולילב .םיינלטק תויצילימ

בחרמבו ןמזב עוטנה ירוטסיה ךמסמ אוה הז לטלטמו אלפומ רפס .עסמל וירבח לש םתומ לשב

.הווקתו ץמוא דצל באכו לבס לע רפס - ילסרבינוא אוה תעב הב ךא םימיוסמ

םימילא תוברק ןיבש בחרמב תשחרתמה תולובג תרסח תוירזכא דצל תוישונאו יפוי לע רופיס והז

570 ךרואל .הקירמאב םיינע םירגהמ ייח לש ברקה הדשב תודרשיה יקבאמל הקירפאב תלחות ירסחו

םג ךא ,הקירמאו היפויתא ,ןדוס ןיב םייפרגואיג םיבחרמ - םיארוקה ותא דחיו - גנד הצוח םידומע

.הווקתל שואי ןיבש םיקד תולובג ןכו עסמב םיצחנ היזהו ןוימד לש תולובג
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ול ןיאו תלחות וב ןיאש ישונאה עורה לש תוילאנבה לע רופיס סרגא רצוי תררמצמו תחלוק הפשב

"!ךכמ תוחפ אל ,המשל תונואג" יהוז יכ ידשור ןאמלס רמא ידכב אל .םירחאו םיינתא ,םיימואל תולובג

ונאב אל" הרפס .ביבא לת תטיסרבינואב הקירפא ידומילל לולסמה שאר איה רבצ הילג 'פורפ

ביבא לת תטיסרבינוא תאצו הב רוא האר "הרזחבו לארשיל הקירפאמ הדובע ירגהמ :ראשיהל
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