
מעניינא דיומאדבר יו״ר האגודה
חודש אלול הוא חודש של חשבון נפש. חודש הכנה נפשית ורוחנית לקראת 

הימים הנוראים.
חודש "הרחמים והסליחות", חודש בו נוהגים להתנער כארי בבקר ולהשכים 
רבי  מחברות  המוסר,  בספר  סליחות.  אמירת  ל"אשמורות",  כנסיות  לבתי 
זכריה אלצ'הארי, )הוצאת מכון בן צבי בסיוע האגודה לטיפוח חברה ותרבות( 

כותב המשורר:
ְּבֵאלּול ַאֲחִזיק ָלקּום ֲחצֹות ֵליל               ֲאַשֵּבַח ְואֹוֶדה ַוֲאַהֵּלל
ְוָאִכין ַצֲעַדי ַלְעשֹֹות ְלַנְפִשי              ְוֶאְתַוֶּדה ֲעֵלי ָיָקר ְוזֹוֵלל
ְּבִרית ֶאְכרֹות ְלֵעיַני ַעל ּבתּוָלה         ֹוִמְתּבֹוֵנן ְּבַתְבִניָתה ְמהֹוֵלל
ּוִבְתִחּנֹות ּוַבָקשֹות ֲאשֹֹוַחח     ּוִבְסִליחֹות ַאֲחֶּלה ֶאת ְּפֵני ֵאל
ְוֶאתַּפֵלל ְוַאְתַנֵּפל ְלֵאל ַחי                               ֲאֶשר קֹולֹו ְלַאָילֹות ְיחֹוֵלל
ּבזֹאת ּתְהֶיה ְמִחיָלה ַלְּפָשִעים                          ְוַכָּפָרה ְלָכל ָיִשיש ְועֹוֵלל

כולל  ענפה בחודש אלול,  ותרבות מקיימת פעילות  האגודה לטיפוח חברה 
ערבי פיוט ושירה ברחבי הארץ, בין היתר בסניף באר שבע )ט"ז אלול תשע"ה 
"כי  ומפגש שבת בפרשת  בכותל המערבי  סליחות  31/8/2015( אמירת 

תבוא"  המעוררת בנו חשבון נפש לאור התוכן המיוחד של "התוכחה".
יהודי  חשבון הנפש שלנו, העוסקים בשליחות החשובה של הבאת מורשת 
תימן ומסורתם לתודעת הציבור הרחב, כולל את השאלות החשובות הללו:  
אנו  הנכון? האם  בכיוון  אנו  פועלים  האם  זה?  בתחום  די  עושים  אנו  האם 

מצליחים להגיע גם לילדינו- האם ימשיכו את דרכנו?
ספרות  ומחדשת  מחברים  עידוד  על  שוקדת  האגודה  של  הספרים  הוצאת 
מקורית כדוגמת "ספר המוסר" אשר מתוכו הבאתי את הפיוט הנהדר שהוא 
חלק מפיוט רחב העוסק בתיאור ציורי מרתק של חודשי השנה. אנו שואפים 
בני  ולמשפחות  החינוך  למערכות  בישראל,  בית  לכל  יגיעו  אלה  שחומרים 

העדה הפזורות ברחבי הארץ.
בגיליון הקודם דיווחנו על קייטנה לילדי העולים החדשים בבאר שבע. הקייטנה 
נמשכה למעלה מששה שבועות ובעקבותיה אנו מארגנים חוג לימוד לילדי 
העולים ולילדי הקהילה בבאר שבע באמצעות ה"מורי" המסורתי. מקווים אנו 

שחוג זה יימשך כל השנה ונמצא את המקורות המתאימים לכך.
מייסד  מורי  אבי  להסתלקותו של  ה- 11  ביום השנה  לאור  יוצא  זה  גיליון 
לנו,  שהציב  החזון  לאור  ללכת  נמשיך  שלום.  בן  עובדיה  ונשיאה  האגודה 
נכבד את זכרו לא רק באירוע המסורתי התרבותי שאנו מקיימים לזכרו, אלא 

בפעילות מתמדת ומתמשכת בכל ימות השנה.

ד"ר יגאל בן שלום
יו"ר האגודה לטיפוח חברה ותרבות
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עובדיה בן שלום ז״ל
תרפ״ג-תשס״ד 
האגודה לטיפוח חברה ותרבות, מורשת יהודי תימן מיסודו של עובדיה בן-שלוםמייסד האגודה

גיליון מס’ 4

בדוא״ל או  בטלפון  אלינו  לפנות  יכולים  מגוריהם  במקום  העלון  את  להפיץ  מנת  על  בדואר  העלון  את  לקבל  המבקשים  חברים 

חודש אלול תשע״ה

אמירת סליחות בחודש הרחמים ובעשי"ת 
הרב אהרון קאפח

מנהג יפה נהגו בקהילות ישראל בהגיע חודש אלול שהם ימי הרחמים והסליחה. 
מנהג שנועד במהותו לטהר ולזכך את הנפש, ולהתקינה לקראת השנה החדשה 
באשמורת  קמים  אדם  שבני  בכך  היא,  מהותו  בפתח.  ומתדפקת  העומדת 
השלישית של הלילה, והולכים לבתי כנסיות ובתי מדרשות כדי להרבות בדברי 
תחנונים וכבושים לפני הבורא. אמנם מצינו בו חילוק בזמן קיומו, אצל עדות ספרד 
ויהודי תימן נהגו לקום החל מראש חודש אלול )לא כולל( ועד ערב יום הכפורים 
ואילו בקהילות אשכנז מתחילים בכך שבת לפני ראש השנה אם יחול סמוך לשבת, 
או ביום א' שבוע לפני, אם יחול ביום ב' או ג', וכן נוהגים אצלם לתקוע בשופר אחר 

תפילת שחרית ויש נוהגים גם בערבית. 
אמנם מנהגם של יהודי תימן מקדם היה לקום רק בעשי"ת בלבד, כמוכח מסדורי 
התפילה שלהם בכתבי יד )תכאליל( שהועתקו עד המאה הט"ז והדבר בא בעקבות 
לשון ברמב"ם בהלכות תשובה פ"ג ה"ט: "ונהגו כולם לקום בלילה בעשרת ימים 
אלו, ולהתפלל בבתי כנסיות בדברי תחנונים ודברי כבושין עד שיאור היום". ולא 
זכר מאומה משאר מנהגים, אע"פ שאין לומר שלא הכירם. אולם, החל מן המאה 
הי"ז ואין אנו יודעים בברור מתי, החלו יהודי תימן בהדרגה, להרחיב את זמן קיום 
המנהג מר"ח אלול בעקבות פסיקת השו"ע וסדורי ספרד. דרך אגב, ימים אלה 
נקראים אצל יהודי תימן "אשמורות" על שם זמן אמירתם, ולא "סליחות" כשאר 
קהילות. ואילו המושג סליחות משמש אצלם לאמירת פיוטים בראש השנה ויום 
הכפורים שלהם נתחברו סליחות מיוחדות ע"י הגאונים, פייטני ספרד הראשונים 

וחכמי תימן. 
המנהג לקום מר"ח אלול קדום הוא ומגיע לתקופת הגאונים, שהרי מצינו לרב האיי 
גאון )המאה העשירית( שכתב בתשובה: "ומנהגינו לומר תחנונים בהני עשרה 
ימים לחוד ושמענו דבמקצת מקומות פרס )צ"ל ספרד( קיימי מראש חודש אלול 

וכו'. וכל המוסיף לבקש רחמים )ותחנונים( זכות הוא לו.

המאמר פורסם לראשונה בספר "יריעות אהרון".

לק״י 



פנינים ממוזיאון האגודה
ד"ר כרמלה אבדר

ענק מטבעות טאלר אוסטרלי
המטבע )ריאל, קרש(הוא הטאלר האוסטרי. בשל איכות הכסף הגבוהה 
ובשל חוסר היציבות של המטבע המקומי הוא הפך בתימן ממטבע עובר 

־לסוחר, למרכיב בתכשיט כמו בענק שלפנינו, ולחומר גלם מועדף על הצו
רפים. את הטאלרים הנפיקו לצורכי מסחר בין אירופה למזרח התיכון, 
והמשיכו להנפיק אותם באותה מתכונת כולל השנה – 1780, גם במאות 

ה-19 וה-20. שנת 1780 הייתה סימן לאיכות הכסף של המטבע.

מצידו האחד של המטבע – סמל הקיסרות האוסטרו-הונגרית )נשר דו-
ראשי(, ומצדו האחר – דיוקן הקיסרית מריה תקזה מבית הבסבורג. יהודי 
תימן נהגו לענוד את המטבע כאשר סמל הקיסרות )ולא הדיוקן האנושי( 

בצדו הנראה לעין, כדי לא להפר את הדיבר השני. 

ספרים חדשים
העלייה הגדולה מתימן  ד"ר משה גברא 

הספר החדש עוסק בעלייה הגדולה לארץ בשנים תש"-תש"י 1949-1950. בספר 
רקע על הקשר והעליות לארץ מתקופת המשנה ועד היום, אך הוא עוסק בעיקר בעלייה 
עם  וראיונות  תימן, מאות מסמכים חדשים  מזקני  כאלף  עם  ראיונות  הגדולה. בספר 
עובדים במחנה חאשד בעדן. בספר כאלף ומאה וחמישים עמודים בשני כרכים. מחירו 

מאה שקלים.
ניתן להשיג אצל משה גברא בטלפון 050-6352856

ספרים חדשים



אדון הסליחות, ותיק בנחמות, חוקר כליות

משה אוסי
ה'סליחות' כוללות פיוטים וקטעי תפילה העוסקים בבקשת סליחה על חטאים 
ובהבעת חרטה על התנהגות לא ראויה, והם מופנים אל הקב"ה בתקווה לְזכות 
ְוַחּנּון ֶאֶרְך ַאַּפִים ְוַרב-ֶחֶסד ֶוֱאֶמת"  ברחמיו ובסליחתו, באשר הוא "ֵאל ַרחּום 

)שמות  ל"ד ו'(.
ככלל, הסליחות בנוסח ספרד נושאות אופי אישי, ותוכנן הוא אפסות האדם 
מול הבורא ובקשת מחילה פרטית. אחד מפיוטי הסליחות המפורסמים ביותר 

הוא הפיוט:
ֲאדֹון ַהְּסִליחֹות. ּבֹוֵחן ְלָבבֹות. ּגֹוֶלה ֲעמּוקֹות. ּדֹוֵבר ְצָדקֹות. ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ַרֵחם 

ָעֵלינּו.
הפיוט נכתב על פי סדר הא"ב, והוא מונה את הנהגותיו של הקב"ה בעולמו 
ומשבח את מידותיו, כשמחד גיסא מציין הפייטן את נוראּותו של האל, יודע כל, 
שאין נסתר ממנו דבר בצמוד לרחמיו וחסדיו לבריות, ומאידך גיסא עומדים בני 
האדם מול הא-ל ומבקשים על נפשם, כשהם מודים בחטאם, ואף על פי כן - 
רחם עלינו, כי אתה הוא אדון הסליחות היודע לנחם בני אדם, ואם לא למעננו, 

כי אז למען  'ְּבִרית ָאבֹות'.
אני מבקש לנתח שני ביטויים: א. ָוִתיק ְּבֶנָחמֹות. ב.חֹוֵקר ְּכָליֹות.

 א. ָוִתיק ְּבֶנָחמֹות - המלה 'ותיק' מופיעה בלשון חז"ל במשמעות של נאמן, 
שאפשר לסמוך עליו. מכאן נוצר הביטוי 'תפילת ותיקין' שהיא תפילת שחרית 
את  מסיימים  החמה,  להנץ  סמוך  שמע  קריאת  את  קוראים  שבה  מוקדמת 
הנץ  בזמן  בדיוק  העמידה  לתפילת  מיד  ועומדים  החמה,  הנץ  עם  ברכותיה 
החמה. המקור למונח "תפלת ותיקין" הוא מסכת ברכות כ"ו: "דאמר רבי יוחנן 
ותיקין היו גומרים אותה )את קריאת שמע( עם הנץ החמה, כדי שיסמוך גאולה 
לתפלה )שמונה עשרה(". ישנה סברה שהמלה שאולה מהערבית 'ות'יק' – 
נאמן. ובפיוטנו  'ָוִתיק ְּבֶנָחמֹות', במשמע נאמן הוא הא-ל, ואנו סומכים עליו 
שינחם אותנו, שהרי החוטא דומה לאֵבל. בימינו קיבלה המלה משמעות של 
אדם הנמצא במקומו או בעיסוקו זמן רב, שיש לו ניסיון רב, ותיק בארץ או 
הוקם משרד  הקשישים  אוכלוסיית  ריבוי  בגלל  האחרונות,  ובשנים  בעבודה. 
שירות  נעשה  זו  )בהזדמנות  בקמץ.  ָותיקים   - ָותיקים  לאזרחים  ממשלתי 
ניתן להתקשר  ולבירורים בנושא  ותיק  - לקבלת תעודת אזרח  זו  לאוכלוסיה 

לטלפון 02-6547025(.
מן  שתן  להפיק  הוא  הכליות  תפקיד  פיסיולוגית  מבחינה   – ְּכָליֹות  ב.חֹוֵקר 
הדם על ידי תהליך משולב של סינון, ספיגה והפרשה. בעת העתיקה האמינו, 
)י"ז  ירמיהו  שאומר  כפי  בכליות  נמצאים  האדם  של  והמצפון  שהמחשבות 
ובאופן  ַמֲעָלָליו".  ִּכְפִרי  ִּכְדָרָכו  ְלִאיש  ְוָלֵתת  ְּכָליֹות   ּבֵֹחן  ֵלב  חֵֹקר  ה'  י'(:"ֲאִני 
מושאל משמש המושג 'מוסר כליות' לחרטה על מעשה רע כפי שאומר דוד: 
"ֲאָבֵרְך ֶאת ה' ֲאֶשר ְיָעָצִני ַאף-ֵלילֹות ִיְּסרּוִני ִכְליֹוָתי" )תה' ט"ז ז'(. וחז"ל אמרו: 
כליות יועצות ולב מבין ... ושתי כליות יש בו באדם, אחת יועצתו לטובה, ואחת 
יועצתו לרעה, של ימין לטוב ושל שמאל לרעה; ז"א הכליות משמשות את 
הנפש למחשבות. ר' אברהם אבן עזרא כתב "כי נקראו כליות מגזרת 'נכספה 
וגם כלתה נפשי', כי שם כוח התאווה למשגל", כלומר  הכליות מעוררות את 
תאוות המין; ויש אומרים כי היחיד של כליות הוא כלי, ואיבר זה הוא מעין כלי 

להפרשת השתן )בימינו נתקבלה המילה ִּכְלָיה ולא ְּכָלָיה(. 
נחזור ל"חֹוֵקר ְּכָליֹות" – הקב"ה יוצר לבבות בני האדם, מבין מעשיהם, חוקר 

ובוחן את מחשבותיהם הנסתרות.
משה אוסי עורך סיור סליחות בירושלים. לפרטים: 09-8335016 

mosheossi@gmail.com

תולדות יהודי תימן במהלך המאה ה-19  דוד חוברי
יציבותה  התערערות  בעקבות  ה-19,  המאה  של  הראשונה  המחצית  במהלך 
של הממלכה, פקדו את יהודי תימן מספר אירועים קשים. החל בכך שהמלך 
השליט שהופעל עליו לחץ מבפנים בתוך תימן ע"י מתחריו, ומבחוץ ע"י המצרים 
והתורכים, מצא את  קופת הממלכה מרוקנת, ומתוך מגמה למלא את קופתו 
החל לסחוט את היהודים שהיו טרף קל להשגה. רבי חיים חבשוש מספר על 
תקופה זו בספר מסעותיו כמי שעבר את חוויות התקופה על בשרו, הוא מספר 
כי בית המלוכה היה מרוקן מבחינה כספית, אך החזיק ברשותו כתבי קודש רבים 
שהיו שייכים למשפחת בדיחי עוד מזמן שירותם בחצרו של האימאם הקודם 
אלמהדי עבדאללה, עליו כתבתי בגליון הקודם. המלך הנוכחי אלנאצר עבדאללה 
חשב שיוכל למלא את קופתו הריקה מן הכסף שיסחט מהיהודים בעבור הספרים 
הנ"ל, אך הדבר לא צלח בידו כי היהודים לא הסכימו ולמעשה ויתרו על ספריו 
של בדיחי. או אז התחכם איתם המלך וטען כלפי היהודים שהם העבירו את המלך 
ושכביכול המלך  הם הספרים שנמצאו ברשותו,  לכך  וכעדות  דתו  על  הקודם 
התייהד בסתר.לפיכך עליהם לשלם מחיר כבד על כך, והוא הוציא צו מלכותי 
הגוזר לאסוף את כל ספרי הקודש מהיהודים כולל כתבי יד, ספרים מודפסים, 
ולהעבירם  גמלים  גבי  על  בשקים  הכל  בזה,להעמיס  כיוצא  וכל  תורה  ספרי 
ספרי  לגזירת  דומה  גזירה  העיר.  של  המרכזית  ברחבה  בשריפה,  להשמדה 
התלמוד מימי הביניים באירופה הנוצרית. ואכן על פי עדותו הנ"ל של ר' חיים 
חבשוש ספרי התורה נאספו בכוח מכל בתי הכנסת בצנעא והובלו על גבי גמלים 
"חבילות חבילות מבתי הכנסיות" כדי לשורפם ונכבדי היהודים נאסרו ונכבלו 
בשלשלאות של ברזל כי נגזר דינם למוות.כמובן שהיהודים לא יכלו יותר לעמוד 
בפני סחטנות שכזו ובצר להם גייסו מכל הקהילה 500 ריאל סכום עצום אז, כדי 
לשחרר את העצורים ולגאול את ספרי התורה. סופו של מלך אכזר זה שהוא 
נרצח ע"י משרתיו בשנת 1840 ובמקומו עלה דודו של האימאם הקודם. מלך 
זה התקשה לשלוט על כל מרחבי תימן ואיבד חלקים רבים ממנה לטובת מתחריו 
מבית.מבין מתחריו היו אף קנאים מוסלמים שבראשם עמד מי שהכריז על עצמו 
אלמהדי אלמונתט'ר דהיינו המשיח המיוחל, הלה הצהיר כי ההשגחה העליונה 
הטילה עליו משימה לזקק את אמונת האיסלם, לבטל את המיסים ברחבי תימן 
ולסלק את הכופרים )הבריטים( מעדן. )בתוך משמעות זו היה ברור שיש גם 
להאבק ביהודים(. בתוך כך  התחילו התורכים לשתף פעולה עם הבריטים כנגד 
מגמה זאת  ואז כתוצאה מהלחץ הגיעו להישגי שליטה בחלק מהמרחב התימני 
במשך   אחריו  שלט  בשנת 1840ויורשו  מת  הנוכחי  האימאם  תימן.  במערב 
כ-6 שנים עד 1849 היו אלה שנים קשות ביותר ליהודי תימן. תחילתן בעלייתו 
לשלטון או אז נרדפו היהודים במשך כל השנה )1844( ברציפות דבר שגרם 
לבריחה המונית והתרוקנות כמעט מוחלטת של העיר צנעא מיושביה היהודים.
בסופו של תהליך לאחר  מאבקים בלתי פוסקים חתם האימאם על חוזה מחייב 
עם התורכים בו הוא מכפיף את עצמו לשער העליון הלא הוא הסולטן התורכי 
בקושטא, אך יחד עם זאת הוא יחשב לשליט בתימן  תחת הריבונות הסולטנית.
הכנסות המדינה יחולקו בשווה בינו לבין התורכים. בצנעא יחנה חיל מצב תורכי 
מהכנסות  הוצאותיו  לצורך  נכבד  לתקציב  יזכה  והאמאם  חיילים   1000 של 
המדינה. ואכן החלו בישומו של הסכם זה הלכה למעשה אך עם כניסתם של 
התורכים לצנעא התקוממו נגדם הזיידים הקנאים שראו בהם כופרים, וגם משום 
תמיכתם ביהודים, ולפיכך טבחו בהם טבח רב.התורכים הפסידו במערכה ונאלצו 
לסגת בחזרה לחודידה. האמאם הבוגד הוצא להורג. בשנים אלו נרדפו היהודים 
ושוב בשנת 1847 היתה התנפלות של השבטים על שכונת היהודים כפי שקרה 

בשנת 1818. גם גזירת המקמצים נתחדשה בכל עוזה.

ההיסטוריה של יהודי תימן



דוד חוברי

ר' יצחק בן אברהם בן יוסף ונה)מהרי"ו(
רב  מקובל,  כסביבות 1670.  ונפטר  בקירוב  בשנת 1575  נולד 
ופוסק נחשב לאחד מגדולי רבני תימן במאה ה-17. התגורר בכפר 
"מעבר" דרומית לצנעא בדרך לדמאר. רבותיו היו ר' יוסף עראקי, 
ר' שלמה הכהן )"לחם שלמה"( ור' סעדיה קורח. היה סופר סת"ם 
מומחה ועד היום נותרו הרבה מספריו. הוא פעל רבות להפצת תורת 
הקבלה בתימן על רקע פריחתה בא"י ובצפת. להלן חלק מחיבוריו: 
"רכב אלוקים"-חיבור קבלי בהשפעת האר"י, "פעמון זהב" - פירוש 
נוסח תימן בדרך הפרד"ס, פירוש על הלכות שחיטה  הלכתי על 
ומאכלות אסורות לרמב"ם, פירוש הלכתי להגדה של פסח, פירוש 
בלשונו  שנקראת  אנטיוכוס,  מגילת  על  פירוש  אבות,  מסכת  על 
"מגילת בני חשמונאים", ספר קבלי "שער השמים" ותיקון "סדר 

השכמת הקריאה בלילה" וספר "מבשר טוב".
*המדור על פי ספרו של ד"ר משה גברא

 מוזיאון יהדות תימן בנתניה
 המכון לכתבי יד ע״ש יחיא גרמי 

 ספריית עיון ומחקר
 ארכיון המוסיקה והצליל בניהול איתמר פנחס

 פעילות בקרב העולים החדשים מתימן 

פעילות האגודה
 הוצאת כתב העת המדעי – תימא

 הוצאת כתב העת – תהודה
 המרכז לחקר יהדות תימן ותרבותה 

     ע"ש עובדיה בן-שלום במכון בן-צבי

 חוגי שירה וטעמי המקרא 

 ימי עיון ותרבות
 הוצאת ספרים

 מלגות לסטודנטים

מדור משפחה

מעגל חיי משפחה אהובה בן שלום
זו אנו מדברים על מעגל חיי המשפחה כאשר השיח הוא לא רק על  בפינה 
הצלחות אלא גם על הקשיים בכל שלב ושלב בחיי המשפחה החל מהקמת 

משפחה, הולדת הבן הראשון, גידול הילדים, התרוקנות הקן והזקנה.
בגליון הקודם התחלנו לעסוק במעגל המרכזי והחשוב – מעגל המשפחה שבו 
יהיו  כי בכל משפחה  היתר  בין  אנו מרגישים את תחושת השייכות. הדגשנו 

חוקים וגבולות שמגדירים אותה והם יהיו שונים ממשפחה למשפחה.
על פי תורתו של אלפרד אדלר משפחה היא קבוצה של אנשים שמתפקדת 
ביחד. יש בה מערכת רגשות חזקה. יש קשר ישיר בין היחיד לבין הכלל ובין 
הכלל לבין היחיד. למשפחה יש דפוסים וחוקים משלה, ערכים , נורמות והטבעת 
והיא שואפת  לה  רק  יחודי משפחתי המאופיין  קוד  יש  לכל משפחה  חותם. 

לשמור ולשמר את עצמה.
על פי הגדרה זו, משפחה תהיה מודעת לקוד היחודי שהיא פיתחה רק אם מגיע 
לדוגמא: אם במשפחה מסוימת  למודעות.  הענין  ומעלה את  מישהו מבחוץ 

מדברים במשפטים קטועים, כל מי שייכנס מבחוץ לא יבין אותם.
מהם תפקידי המשפחה?

1. הקנית בטחון: הגנה על הדיירים פיזית ונפשית.
2. עצמאות: הכנה לעצמאות פנימה והחוצה.

3. הקניית ערכים: כאן נראה קונפליקטים בעיקר בין שני בני זוג שמביאים   
    ערכים שונים. 

4. אהבה, חום ואכפתיות.
המשפחה היא מעין מעבדה של כל מה שאנו מאחלים לילד שלנו שיקבל בחיים. 
למה מעבדה? מכיון שהראיה של ההורים היא ראיה עתידית מחד שזה גם רעיון 
המעבדה כי אנחנו רואים את ה"מוצר "בסוף.מאידך, מעטים ההורים שיולדים 
ילד ראשון ואומרים לעצמם: בואו נראה איזה דברים אנחנו רוצים לשים בסל 
שלו ואילו נרצה להוציא. אין לנו תוכנית רחוקת טווח. כשאנחנו כהורים מדברים 
על "מאחלים לילדים" אנחנו חייבים להתרכז בכל מצב בשאלה מהי טובת הילד 

ולא מהי טובת ההורה.
דוגמא לדילמה בין הורים: אמא אומרת שהילדה שלה בכתה א' מכינה שיעורים 

על המיטה ואבא אומר שהילדה צריכה להכין שיעורים על השולחן.
השאלה היא לא מי צודק? אלא מה נכון לילדד. עד כמה זה בסדר ומה הילד יבין 

אם בבית הוא יכין שיעורים על המיטה ובבית הספר על השולחן.
לכל משפחה יש השפעה על עיצוב התודעה, התפיסה והאישיות. העיצוב שלנו 
כבני אדם מעוצב במערך המשפחתי. אם האוירה המשפחתית מוכנה לקבל 
שינוי, זה יעבור בדרך כלשהי לילדים. זיכרו: לאופן שבו אנחנו נתמודד בתוך 
משבר או אירוע לא רצוי, יש משקל מאוד משמעותי ממה שלקחנו מהמשפחה 

הגרעינית שלנו.
מגישה: אהובה בן שלום מאמנת אישית ומנחת קבוצות על פי שיטת אדלר

ahuvabns@gmail.com 050-2399543 :להזמנת הרצאות

מרדכי יצהרי 
ַאלַאסַּתאר / ֻּתַג'ִּטי ַאלַאּבַצאר

היוהרנות – תאפיל על התבונה
אדם המתנשא ביכולתו הרוחנית או השכלית גורם לעצמו להיות מונע ע"י 

דחפים נסערים ולהקלע לשגיונות ולאיבוד ההבחנה השכלית

ַאלַואִרת', ֻיַפִּלק ִפי אלֻּגַּבא
היורש – יבקע עצים בגג

כיון שהוא לא טרח ועמל בבניית הבית אלא קיבל אותו בירושה, אינו מקפיד 
לשמור שלא יינזק, ואעפ"י שנחשב לרכושו אין לו תחושת אחריות ומרשה 

לעצמו לבקע עצים בגג הבית, פעולה שמערערת תקרתו וקירותיו.

פתגמים וחידודי לשון

 חכמי תימן


