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חודש מרחשון

חלפו הלכו להם חגי תשרי: חלף ראש השנה המסמל את חילופי הזמנים, 
הסמל המרכזי שלו הוא השופר. שבת תשובה בין ראש השנה ליום הכיפורים, 
עם  הכיפורים  יום  וחברתי.  כללי  נפש  וחשבון  פרטי  נפש  עשינו חשבון  בה 
הפתיחה המרגשת של "לך אלי תשוקתי" ו"כל נדרי" אותו ביליתי במחיצת 
קהילה תימנית צעירה וחבורה נפלאה במזכרת בתיה.חג הסוכות אשר הזכיר 
אותנו  הוציא  הסוכה,  החג,  של  והסמל  חקלאית,  כאומה  עברנו  את  לנו 
מחוץלבית הנוח המתאפיין בחיי שגרה, למבנה ארעי, בחוץ המחייב אותנו 
לחשיבה על מהות חיינו הארעיים בעולם הזה. את חגי תשרי השלימו שמיני 
עצרת ושמחת תורה, המסמלים שוב את חילופי הזמנים באמצעות מחזוריות 
הקריאה בתורה. בשמחת תורה חווינו צער גדול בצד השמחה. צער על שריפת 
בית הכנסת "חזון יחזקאל"במבשרת ציון כמנהג ספרד באותו מתחם בו אנו 
מתפללים נוסח תימן. לאחר ההלם הראשוני והלב שנחמץ חיבקנו באהבה 
את המתפללים ההמומים וארחנו אותם במניין שלנו. הרגשנו וחווינו הכנסת 
אורחים ו"מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד". נתפלל שבית הכנסת ייבנה 

מחדש במהרה.
החגים.  לקראת  תרבותיות  פעילויות  יזמה  ותרבות  חברה  לטיפוח  האגודה 
והשמענו  מקום מקדשנו,  המערבי,  בכותל  סליחות"  ב"ליל  בירושלים  היינו 
תפילות ותחנונים בפני בורא עולם. התכנסנו לשבת עם חבורת נפלאה מכל 
הארץ, שבת "כי תבוא", ובנוסף לתפילות השבת זכינו לשיח מרתק ומעניין על 
נושאים שונים בחיי הפרט העדה וכלל ישראל. חשפנו ציבורים שלמים ברחבי 
הארץ, אליקים, באר שבע, שערי תקוה ועוד לשירה נפלאה ופיוטים מרגשים 
ידידנו סגיב כהן. בבאר שבע  והיוצר,  בעיבודים חודרים כל נפש, של הזמר 
הופיע יחד עם ציון גולן, אשר יחד השמיעו שיר חדש ומקורי לכבוד עולי תימן 
בעיר זו. בשומרון, בשערי תקוה הזמנו לצד סגיב גם את הזמר והפייטן אהרן 

רזאל, סמל לאחדות סובלנות והתחברות תרבותית ממקורות שונים.
רואים עצמנו מחויבים להמשיך  אנו  לקראת השנה החדשה, שנת תשע"ו, 
ולשקוד על שימור וטיפוח מורשת יהודי תימן למען הדורות הבאים. חגי תשרי 
חשובים  בנושאים  היסטורית,  שליחות  ולמלא  להמשיך  השראה  לנו  נתנו 
שחילופי הזמנים אשר הזכרנו לעיל מאפשרים לנו להסתכל על העבר, לבחון 

מה אנו עושים בהווה, ולתכנן את מעשינו לעתיד.
השנה הקרובה תהיה שנה בה לראשונה בתולדות יהודי תימן נעסוק בכתיבה, 
עריכה ומחקר של אנציקלופדיה מקוונת של ערכים של תרבות יהודי תימן. 
ממחשב  נתונים  במאגר  יאוחסנו  דיגיטליים,  באמצעים  יופיעו  אלה  ערכים 

ויעמדו לרשות הקהל הרחב בארץ ובעולם.
בגיליונות הבאים נספר על מפעלים תרבותיים חשובים אחרים אשר האגודה 

לטיפוח חברה ותרבות מפתחת ומעמידה לרשות הציבור.
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בדוא״ל או  בטלפון  אלינו  לפנות  יכולים  מגוריהם  במקום  העלון  את  להפיץ  מנת  על  בדואר  העלון  את  לקבל  המבקשים  חברים 

חודש מרחשון תשע״ו

חודש מרחשון 
הרב אהרון קאפח

אף שחודש חשון נטול חגים ומועדים בהשוואה לחודש תשרי שקדמו המשופע 
והוא,  מסויים,  שינוי  ניכר  מימיו  באחד  לו.  מיוחדים  סימנים  מקום  מכל  בהם, 
שבשביעי בו מתחילים לשאול את הגשמים בברכת השנים, שהיא ברכה תשיעית 

מתוף התשע עשרה. וכך פסק הרמב"ם בהלכות תפילה פ"ב הט"ז. 
זמן שמזכיר  ימים במרחשון שואלין את הגשמים בברכת השנים כל  "משבעה 
ובמצרים  ובסוריא  בשנער  אבל  ישראל,  בארץ  אמורים,  דברים  במה  הגשם. 
ובמקומות הסמוכות לאלו והדומין להן, שואלין את הגשמים ביום ששים אחר 

תקופת תשרי". 
וכן פסקו הטור והשו"ע באורח חיים סימן קי"ז ס"א, עיי"ש. מקור דבריהם של 
הני רבוותא, מההיא דתענית י א, בשלשה במרחשון שואלים את הגשמים, רבן 
שמעון בן גמליאל אומר בשבעה בו. ובגמרא, אמר ר' אלעזר הלכה כרשב"ג. 
כלומר בשבעה. אמנם כפי שכבר ראינו, תאריך זה הוא דווקא לבני ארץ ישראל, 
אך בני הגולה "בשנער ובסוריא ובמצרים ובמקומות הסמוכות לאלו והדומין להן" 
רואים  אנו  ומכאן  תשרי,  תקופת  אחר  ששים  ביום  שואלין  הרמב"ם,  כהגדרת 
שיש חוט שני מקשר בין שני חודשים אלה, כדי שתהא שהות לבני הגולה לשוב 

לבתיהם מבלי להנזק בדרכים.
ט  הלכה  פ"ה  החודש  קדוש  הלכות  ראה  הרמב"ם,  לדעת  לארץ  חוץ  ולמושג 
ואילך, ואף שדבר שם על בני חו"ל העושים שני ימים טובים בהגדרת מרחקים 
מא"י, נראה לי שזוהי ההגדרה גם לענייננו. ואם נאמר שבזמנינו, אין אנו זקוקים 
למרחקים של ימים, משום שאפשר להגיע לכל פינה על פני כדור הארץ בפחות 
מיממה, מכל מקום אם בטל הטעם לא בטלה התקנה. ואם נבוא להקל ולעשות 
בזמן הזה דין חו"ל כדין א"י, נצטרף לשנות בהרבה דברים, כגון ברכה מעין שבע 

בליל שבת, וכדומה.
מהי מהות השם חשון. כבר אמרו חכמים, "שמות חדשים עלו בידם" )ירושלמי 
ראש השנה פ"א ה"ב( כלומר, אין שמות אלה עבריים כלל, אלא בבליים. אמנם 
חודש שלנו מופיע במקרא בשם עברי, כמו שראינו במלכים א' ו' לח: "ובשנה 
האחת עשרה בירח בול הוא החדש השמיני כלה הבית לכל דבריו ולכל משפטיו 
ויבנהו שבע שנים". ולעצם שמו "בול", נאמרו בו כמה טעמים. א. העשב בלה 
בשדה ובוללין לבהמה בבית )רש"י(. ב. לשון יבול  - שבזמן זה מתחילה החרישה 
רוב  פי  על  יורדים  זה  "מבול" שבחודש  לשון  אומרים  יש  ג.  )רד"ק(.  והזריעה 

גשמים הרבה. 
נוהגים לכנותו מר חשון, ע"ש הגשמים, כי פירוש מלת מר הוא טיפה, כמו "הן גוים 
כמר מדלי )ישעיה מ' טו'(. אבל השם המדוייק הוא מרחשון, שכן מקור המילה 
הוא בשפה האכדית. כך הסיקו חוקרי לשון רבים וביניהם ד"ר אבשלום קור, וראיה 

לכך גם ממסורת תימן שכך מנוקדת המלה ולא מר חשון.



על קצה הלשון לחודש חשון

משה אוסי

א. מקורו של שם החודש מרחשון
בתנ"ך נקרא שם החודש 'בול': "ּוַבָּׁשָנה ָהַאַחת ֶעְׂשֵרה ְּבֶיַרח ּבּול הּוא ַהחֶֹדׁש 
ַהְּׁשִמיִני ָּכָלה ַהַּבִית" )מל"א ו' ל"ח(,  כי בו יורדים גשמים ומלחלחים את הארץ 
)בלל=לחות, ומכאן ה'מבול'(. וי"א ע"ש היבול של השנה החולפת, או כי אז 

נובל הכל.
עשויה  והארץ  נובל  העֶלה  כי  'בול',  נקרא  שהחודש  מסבירים  ובתלמוד 
בּולות בולות )=גושי עפר מפוררים(, ושּבו בוללים לבהמה מן הבית. באשר 
ל'מרחשון' מסבירים, כי 'מר' פירושה טיפות )ישעיה מ' ט"ו - "מר מדלי"(, 
מפני שאז מתחיל לרדת המטר. אך באמת שמות החודשים שלנו אינם עבריים, 
והם עלו מבבל עם שבי ציון. באכדית נקרא החודש ַוְרֻח-ַשְמֻנ=הֶירח השמיני, 
ואכן הוא השמיני מניסן. האותיות ו' ו-מ' התחלפו )כמו:ארגון/ארגמן; שלוה/
'מר'  וקיבלנו מרח-שונ שהשתנה למרחשון. לתלמידים  ערוה/ערום(,  שלום; 

)ב(חשון, כי אין ...חופשות. 

ב. מי אני? בפרשיות בראשית-לך לך תמצאני
א. שמי בתוך כוס התנחומים – וראשון לנוטעי הכרמים. 

ב. על שמי בישראל מבצר – וראשית ממלכתי בארץ שנער. 
ג. אבי אנוש, ויצר תשתית לבני אנוש.

ד. מבין העמים אני הכי כנוע, ולארץ הגעגוע, נתתי את שמי הצנוע.
ה. חזאי שחור שנוטה לברוח, חזאית שעמלה ללא מנוח, אות ברית ואבירת      

     כח, ואני מעלה ריח ניחוח, וכל הארבעה בפרשת נח. 
ו. אם ָלֵאש תוסיף ה"א ִכְשָבב, ותחליף לחיה בו"או, תקבל ֵעזר ָלָאב.
ז. אני שער )= בבא, באב( ֵאל, ובתוכי יגורו יחזקאל, עזרא ודניאל. 

ח. אני מוֶרה על מקום, ששם יישבעו לאל ביום, שבו ייכנסו לארץ ללחום.
ט. לא היה לי משקה  טקילה 777, אך בני שתה בטבע.

י. אם תאהב משקה, בוא לככר ולגן ה' המפֶּכה.
י"א. אם תוסיף לשמה נו"ן בראשונה – תקבל בת מלוכה – פרימדונה, שתינשא   

       לאבי האמונה. 
י"ב. מלה או אות, אך יודעת לשוט ולשחות. 

תשובות למי אני?
היונה, הקשת, המזבח  כנען  ה. העורב,  ד. ארץ  ֵשת   ג.  נמרוד   ב.  נח   א. 
חי  ֶלמך  ט.  ועיבל  גרזים  מורה=שכם,  ֵאלון  ח.  בבל  ז.  אשה=חוה  ו. 
י"א.  י'(    )י"ג  י. ככר הירדן שכולה משקה  ובנו נח שהשתכר   777 שנה, 

ִיְסָּכה=נסיכה=שרה+אברהם  י"ב. תיבה
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תולדות יהודי תימן במהלך המאה ה-19  דוד חוברי
נוכחנו לדעת עד כה כי במהלך השליש של המאה ה-19 השלטון האימאמי הולך 
ומתערער וגורם לזעזועים ולמשברים חמורים בתימן בכלל ובצנעא הבירה בפרט, 
כשהיהודים הם הסובלים העיקריים. היהודים נקלעים שלא ברצונם לתוך קלחת 
המאבקים והמלחמות  הבלתי פוסקות בין  השבטים המוסלמיים על רקע השאיפה 
לתפוס את השלטון המרכזי. האימאם אלמהדי עבדאללה בן אלמותווכל אחמד 
היה האחרון מהשושלת הקאסמית )שהתחילה מאמצע המאה ה-17( וששלט 
יציבות שתוביל  בין השנים 1817-1834. סוף העידן הקאסמי מתאפיין באי 
למצב חמור יותר של אנארכיה,  שתלך ותחריף החל ממחצית המאה ה-19 ועד 
לכיבוש התורכי שיגיע שוב ב- 1872 ורק אז יירגע ויתייצב המצב המדיני לפרק 
זמן קצר. מכל מקום כפועל יוצא של המציאות בתקופה זו של האימאם אלמהדי 
עבדאללה אנו רואים שכל ההתנהלות במדינה משובשת לחלוטין.לא היה בטחון 
בדרכים,יוקר המחיה הלך והאמיר,לא היה בנמצא כסף מזומן לא בקופת המדינה 
ולא לתושבים שהלכו והתרוששו מכל,הלחץ הכלכלי הכביד על כולם והשבטים 
החזקים שלא קבלו את ההקצבה השנתית המגיעה להם מהשלטון המרכזי עלו 
על צנעא כדי לבזוז אותה,ובתווך כאמור היהודים סובלים. כתוצאה מכך מאבד 
מתחומי  חלקים  פעם  כל  מאבד  ,והוא  לשלוט  היכולת  את  המרכזי  השלטון 
תימן,ובשנת  על חופה המערבי של  והמצרים  שלטונו.כך משתלטים התורכים 
1833 מתמנה אימאם נוסף מתחרה על הנ"ל ועולה לצור על צנעא המוקפת 
להשתחרר  מנת  על  כבד  מס  משלם  החוקי  והאימאם  מצליח  הלחץ  חומה. 
מהמצור. בשנה זו מגיע לצנעא שליח מצפת ר' ברוך בן ר' שמואל מתוך מגמה 
לחקור ולחפש את שרידי עשרת השבטים האבודים. אילו היה מכין "שעורי בית" 

כראוי לא היה מעיז להתקרב לאזור "רותח" זה בעת ההיא. 
יחד עם זאת, ר' ברוך מצליח בחכמתו לרפא את האימאם ממחלותיו ומקבל 
לכך  גורם  זה  דבר  סודו.  ואיש  ליועצו  נעשה  ואף  המלך  חצר  רופא  של  מינוי 
והמקורבים שמוציאים את דיבתו  לו אויבים לא מעטים מקרב השרים  שקמו 
רעה ובסופו של דבר בשנת 1834 הוא נרצח ע"י המלך בתואנת שווא. אף 
זה בקרב היהודים למלך חסד. אבן ספיר כותב אודותיו  כן נחשב מלך  פי  על 
מאוחר יותר:"והוא אהב את היהודים והיו להם מהלכים בחצרו ועושי מלאכת 
המטבעות".ר' אברהם נדאף מראשי הקהילה התימנית בירושלים בשלהי המאה 
תימן  בימי מלך  "ויהי  בזיכרונותיו:  אודותיו  כותב  ובתחילת המאה ה-20   19
ומשום כך  יין,  ,כי היה אוהב  ונחת  היו היהודים  בשלווה  עבדאללה אלמהדי 
קרב את ראשי היהודים והאמינם )נתן בהם אמון ומינה אותם( על בית חרושת 
המטבע של כסף, ובראשם משפחת אלבדיחי ומשפחת בית הלוי...ומינה את 
כל  נתכנתה  ומאז  שיח'  ערב  בלשון  הנקרא  לנשיא  הלוי  אברהם  בן  שלום  ר' 
המשפחה  בשם אלשיך...וכל הפועלים היו שם רק יהודים...ומינה את ר' סאלם 
אלנדאף)סבו של ר' אברהם( לצורף המלך...ואת סאלם בדיחי ליועצו האישי 

שסיפק לו יין..."
למעשה על פי המתואר לעיל אנו רואים כיצד מתנהלת מציאות אירונית ובלתי 
נתפסת שמצד אחד הממלכה מתפוררת והיהודים חיים בתנאים קשים ובלתי 
את  ומתמרנים  להם  לא  למאבקים  כרחם  בעל  ושנקלעים  לחלוטין,  יציבים 
תמיכתם בהתאם לנסיבות הזמן והמציאות המשתנה חדשים לבקרים מחשש 
שיבולע להם מצד כלשהו, ומאידך בגלל אינטרסים אישיים, המלך הופך את עורו 
ומקרבם אליו. אך כאשר זה נוגד אינטרס אחר שלו, הוא לא מהסס לרצוח, אף 
את היהודי המקורב ביותר אליו  שהציל את חייו. מציאות הפכפכה זו עתידה 
של  ובטחונה  יציבותה  את  ולערער  האימאמי  השלטון  את  לחלוטין  למוטט 
הקהילה היהודית במיוחד בצנעא תהליך שילך ויתפוס תאוצה במהלך השנים 

הבאות.

ההיסטוריה של יהודי תימן



מעניינא דיומא

לבוש יהודי תימן בימים הנוראים 
מרדכי יצהרי

ניהלו את חייהם כפי  דורות רבים שאבותינו היו בתימן מאז חרבן בית ראשון, 
שהיו רגילים בארץ ישראל. כמו שאבות ראשונים שהיו במצרים, לא שינּו את 
לשונם, ולא שינּו את שמותם, ולא שינּו את מלבושם, כך גם אבותינו הראשונים 
בתימן, שמרו על מנהגיהם בימי חול, בשבתות ובמועדים, הן בתקופת ממלכת 
ְׁשָבא ְוִחמַיאר, והן בתקופה המאפליה האיסלאמית. פתגם נפוץ אצל גויי הארץ 
הנ"ל,  המשפט  ּוְבַחּגֹו(.  ְּבַשָּבתֹו  ִניָּכר  )ַהְּיהּוִדי  ְוִעיּדֹּה"   ִּבַסּבֹּתּה  ֻיעַרף  "ַאלְיהּוִּדי 
נאמר רק על היהודים, כיון שכל יהודי תימן בעיר ובכפר לבושים בימי חול בגדי 
צבעונין, ואילו בשבתות וחגים נראים כולם בלבוש חגיגי מיוחד, אך הבולט ביותר, 
מראה לבושם בימים הנוראים, כפי שאנו למדים בתלמוד הירושלמי, במסכת ראש 
השנה: " אמר ר' סימון: כתיב; "ּוִמי גֹוי ָּגדֹול ֲאֶׁשר לֹו חּוִּקים ּוִמְׁשָּפִטים ַצִּדיִקים" 
וגו' )דברים ד' ח(. רבי חמא בי רבי חנינא ורבי הושעיא. חד אמר: איזו אומה 
כאומה הזאת? בנוהג שבעולם, אדם שיש לו דין, לובש שחורים ומתעטף שחורים 
ּוְמַגֵּדל ְזָקנֹו, שאינו יודע היאך יוצא דינו. אבל ישראל אינו כן, אלא לֹוְבִׁשים ְלָבִנים 
ּוִמְתַעְּטִפים ְלָבִנים ּוְמַגְּלִחים ְזָקָנם, ואוכלים ושותים ושמחים בראש השנה, שיודעים 

שהקב"ה עושה להם נסים".
ציטטתי דברי פתיחה אלה, כדי להוכיח כמה נאים מנהגיהם של אבותינו ביהדות 
ומועד,  בשבת  ְלבּוָׁשם   – העתיקה  תרבותם  למורשת  הסימנים  שאחד  תימן, 
ובמיוחד בראש השנה וביום הכיפורים. מעולם, לא נמצא יהודי בתימן, שלבש 
על גופו בגדי ִצְבעֹוִנין בימים הנוראים, אך משהגיעו לארץ, החלו רבנים צעירים 
שבינינו, להתרגל ללבוש החליפה השחורה המצטיינת ביפי המעיל הארוך, כדרך 
שנוהגים קהילות ישראל בדורות שעברו במזרח אירופה, הכל דומה להפליא, פרט 
לְׁשְטַרְיֶמל )כובע הפרוה( ְוַקּפֹוַטת המשי השחורה והמבריקה. )אני בעצמי בדרכי 
עם זקן אחד מחכמי תימן ראינו אברך תימני צעיר עם ְׁשְטַרְיֶמל ְוַקּפֹוָטה, והזקן 

הפטיר בלחש בנימת צחוק: "ָּברּוְך ְמַּׁשֶנה ַהְּבִרּיֹות"( 
יוצאי תימן האמונים על מורשת אבותיהם, אינם רואים בעין יפה שינוי לבוש זה 
וכיפורים, שבהם הקפידו כל הקהילות  בשבת ומועד, ועאכ"ו בימי ראש השנה 
לבו  וטוהר  ַזּכּותֹו  לסמל  הבאים  לבנים,  בגדים  ללבוש  תימן  ברחבי  היהודיות 
של היהודי בימים הנוראים, מתוך תחושה ואמונה, כי בימים אלה כולם ָׁשִבים 
בתשובה, וכל החטאים מאחוריהם, שהרי עם עזיבת החטא, מתקיים דבר הנביא 

"ִאם ִיְהיּו ֲחָטֵאיֶכם ַּכָּׁשִנים, )כצבע האדום( ַּכֶּׁשֶלג ַיְלִּבינּו" )ישעיה א' יח(.
כאמור, בכל קהילות ישראל בתימן, הקפידו ללבוש בגדים נאים ולבנים בשבתות 
וחגים, במיוחד ביום הכיפורים, שאף העניים בתוכם, חסכו פרוטה לפרוטה ורכשו 
לעצמם בגדים חדשים ולבנים, וכל אחד ידע כי "ְּבָכל ֵעת ִיְהיּו ְבָגֶדיָך ְלָבִנים" )קהלת 
ט' ח(. אין זו אופנה, שהיהודים קבעו לעצמם בימים אלה, אלא תפיסה יהודית 
עתיקת ימים מדורי דורות כפי שאנו מוצאים בקטע בתלמוד הירושלמי המצוטט 

לעיל. יתירה מזו, זקני הדור חבשו לראשם "ִלֶּגּה" )כובע לבן רחב מידות(. 
המודרני  בעולם  ייצוגית  הופעה  על  מצביעה  בדורנו,  שחורה  שחליפה  למרות 
בארצות אירופה, אך בתרבות היהודית היא מסמלת את הקדרות, העצב היגון 
והחשכה. יתירה מזו, הצבע השחור משמש ַמֲעֶטה למעשה עבירה מביש, כפי 
שאמרו חז"ל: "לובש שחורים ומתעטף שחורים והולך למקום שלא מכירים אותו" 

וכו'.   
אין לי ספק, שחליפה לבנה או בצבע "קרם", היא יותר מכובדת וחגיגית, וטוב שכל 
אלה שחונכו על ברכי המורשת היהודית בתימן, יהיו גאים בלבושם הזך בימים 
הנוראים, וישמשו דוגמה לאחרים. אדם רשאי לרכוש לעצמו ערכים טובים שיש 

בזולתו, אך לטעות ולהמיר זהב בנחושת, היא תופעה יוצאת דופן. 

אירופה,  יוצאי  היהודים  אחינו  בלבוש  לזלזל  כוונה  שום  חלילה  לי  שאין  להדגיש,  עלי 
ואני מכבד כל קהילה יהודית הממשיכה כמנהג הסביבה שגדלו בה. אמנם, גם היום רוב 
היהודים מבני תימן ממשיכים כמנהג אבות ראשונים, אך הבעיה שישנם מעטים בתוכם, 
אבותיהם,  מסורת  ונוטשים  אחרים  שמחקים  כך  ע"י  צורה  ולובשים  צורה  שפושטים 

לבושם, ואפילו לשונם והגייתם הצחה ומנגינות הלויים שנשתמרו אצלם כל הדורות.
בימים  גם  השחורה  החליפה  אופנת  לעצמם  יטפחו  ישיבות,  ובני  שצעירים  יתכן  לא 
הנוראים, ויזנחו את מסורת אבותיהם וציווייהם של גדולי תימן וחכמיה, ללבוש בגדים 
נאים ולבנים, לפחות בעת התפילה בראש השנה וביום הכפורים, כמו שנאמר: "ְּבָכל ֵעת 

ִיְהיּו ְבָגֶדיָך ְלָבִנים" )קהלת ט' ח(.      

הערת המערכת: עקב תקלה טכנית לא הודפס גליון תשרי של העלון, לכן מאמר זה מופיע 
גם בגיליון מרחשון. 



דוד חוברי

הדיין רבי צאלח
סבו של  בן סעדיה שהיה  בן צאלח  יוסף  בן  יחיא  בן  רבי צאלח 
ככל  זאת  ולאור  ב-1749  ונפטר  בשנת 1665  נולד  המהרי"ץ 
גולי מווזע )1679(.אחד מרבותיו היה הדיין ר'  הנראה היה בין 
שלום צבטאני)1640-1715(. והאחר הדיין ר' משה קטיעי בן 
נכדו  זיתים")ורבו של  "שתילי  בעל  דוד משרקי  אותה תקופה.ר' 
המהרי"ץ( היה מתלמידיו.בשנת 1708 הוא עורך מגבית מהציבור 
ובונה את ביהכנ"ס הידועה בשם "כניס בית צאלח",ששימש בית 
החכמים  מחשובי  בצנעא.היה  רבות  שנים  במשך  מרכזי  מדרש 
השנים  בין  כדיין  ה-18.שימש  המאה  של  הראשונה  במחצית 
כתב  כקבוע.  ומשנת 1735  זמני  כדיין  בתחילה   1724-1749

שלושה חיבורים:'פרי צדיק','בדיקות הריאה',והגהות לשו"ע יו"ד.

המדור ערוך מתוך 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.
בתוך  הבינאישיים  והתהליכים  היחסים  איכות  על  דגש  שמים  רבים  חוקרים 
מבנה  בעצם  זו  גישה  פי  על  קבלה.  היא  המובילה  המילה  כאשר  המשפחה 
המשפחה הוא שולי מכיון שלא משנה אם הילד גדל במשפחה חד הורית או 
במשפחה שיש בה אבא ואמא ביולוגים אלא מה שחשוב הוא איכות היחסים 

בין ההורים לילדים.
על פי גישתו של אדלר שהובאה בפרקים הקודמים דרכי חינוך ואוירה משפחתית 
גם  ובהמשך  בצעירותו  הילד  של  אישיותו  לעיצוב  משמעותיים  גורמים  הם 

קובעים את סגנון חייו. 
בפרק הזה נדון בהבדלים בין משפחה פתוחה למשפחה סגורה:

פנימה  הבית  מתוך  כניסה  שמאפשר  משפחתי  מבנה  זה  פתוחה  משפחה 
והחוצה אפילו ברמה הטכנית. לדוגמא במשפחה זו מאפשרים לילדים כניסה 
ויציאה למסגרות שונות הקשורות למערכות מחוץ לבית. במשפחה כזו נמצא 
יכולות לתת אמון במערכות חוץ משפחתיות, להיעזר ולהישען עליהם. משפחה 

כזו מבינה שהיא גם נתרמת גם מהחוץ.
במשפחה פתוחה אין חשש שהמסגרת ההורית תנמיך את הילדים.

חוסר  זה  אותה  המאפיין  פעם.  של  מאפיינת משפחות  סגורהמאוד  משפחה 
היכולת לסמוך על מי שלא נמצא בתוכהושאיפה לשמור על המבנה הסגור 
באופן הרמטי. במשפחה זו נמצא יחסי סימביוזה בין בני הבית לא רק אם ובת 
עוזבים את הבית.  גם אחרי שהם  או בעל ואשה אלא כולם מאוד מעורבים 
הוא  כסף  חוסר  עלינו".  "יעבוד  הוא  כי  אינסטלטור  יזמינו  לא  כזו  במשפחה 
לפעמים רק תירוץ. אנחנו נשמע בשיח המשפחתי: אין צורך ללכת לפסיכולוג 
כי אנחנו יכולים לפתוח גוגל ולהיעזר בו. זו הסיבה גם שבהתמודדות עם משבר 
שהסימפטומים שלו מתבטאים בדכאון, ההתמודדות קשה וארוכה יותר וחווית 

הדכאון עלולה להיות כבדה יותר.
הדוגמא הקלסית במשפחות סגורות היא כאשר הילדים רוצים להביא בן זוג 
והמשפחה לא מסוגלת להכיל את זה. ילד שיתנהג אחרת במשפחה כזו מוגדר 

בעייתי ואפילו לפעמים גם מכונה כתם.

זיכרו: היכולת שלנו לתת לילדינו כנפיים, לעודד לאחריות ולהתנסות קשורה 
למבנה המשפחה שלנו וליכולת ההתאמה לסגנון החיים המשתנה.

מגישה: אהובה בן שלום מאמנת אישית ומנחת קבוצות על פי שיטת אדלר
ahuvabns@gmail.com 050-2399543 :להזמנת הרצאות

מרדכי יצהרי 

אלַוְהם – ַקַּתאל
החשד – ממית

ַאלֻחּק, ְלִקי ֻג'ַטאּה
שלה  המכסה  )תואמת(  מצאה   – הקופסה 
אמור על אדם שמתרועע עם אדם אחר המתנהג 

כמוהו לחיוב או לשלילה
ַמן ַהם ַאלִּשי, ַאּדֲרּכֹּה

מי שהשתדל על הדבר – השיגו

ַמן ֲחַפר ֻחפַרּה ְלֲאִכ'יּה, ְוַקע ִפיַהא
מי שכרה חפירה לאחיו – סופו   

             להיות בתוכה
"ּבור ָּכָרה ויחפרהו, ויפל בשחת   

              יפעל" )תהילים ז, טז(

פתגמים וחידודי לשון

 חכמי תימן


