
מעניינא דיומאדבר יו״ר האגודה

השנה זכינו לשני אדרים.שני החודשים הם אדר. זאת לאור העובדה שהשנה 
מעוברת.בשנה מעוברת, חודש אדר 'מתחלק' לשניים, ובמקום אדר אחד יש 

לנו אדר א' ואדר ב'. 
אם חודשי אדר בשנה מעוברת הם כנגד אפרים ומנשה, אזי מסתבר ששניהם 
יוסף  יחד מחליפים את מקומו של  'אדר', שהרי שני הבנים  כאחד מהווים 
אביהם.המשנה במגילה ו: עוסקת בעניין זה: "אין בין אדר הראשון לאדר השני 

אלא קריאת המגילה, ומתנות לאביונים".
אדר א' סמוך לחודש שבט ואדר ב' סמוך לחודש ניסן. חודש שבט מבחינת 
והחוויה  הגדולה  ההצלחה  בסימן  עמד  ותרבות  חברה  לטיפוח  האגודה 
המרגשת בשבת "שירה" פרשת בשלח בכינוס האגודה בטבריה. הייתה זו 
חוויה של קירוב לבבות, מתן ביטוי והערכה למקורות השירה, מתן כבוד הדדי 
איש לרעהו, הקשבה להרצאות מרתקות בנושאי חומר ורוח. על בריאת האדם 
נאמר "בצלם אלהים ברא אותו". צלם אלהים היא תכונה כוללת אוניברסלית 
לגבר ואשה. צלם אלהים לפי פרוש רש"י – להבין ולהשכיל. להבין ולכבד 
אדם באשר הוא אדם. גם אנו באגודה הולכים בדרך זו, דרך של מתן כבוד 
והקשבה לכל אדם זאת בהתאם למסורת אבותינו ולרוח מייסד האגודה אבי 

מורי עובדיה בן שלום ז"ל, נשיא האגודה.
חודש אדר ב' סמוך, כאמור, לחודש ניסן. יש אומרים כדי לסמוך את שתי 
הגאולות: גאולת מצרים וגאולת היהודים כמסופר במגילת אסתר. אנו מצווים 
לזכור את זכר עמלק ואת הנסים שנעשו לעמנו בדרך ממצרים ובמגילת אסתר, 

והצילנו הקב"ה מידו בשני המאורעות הללו. 
האגודה מתכנסת בשבת פרשת ויקרא, פרשת "זכור" במלון "שלמה מלך" 
בנתניה )ח-ט באדר ב'( בהתאם למסורת, ללימוד משותף של הפרשה הזאת. 
על  זכריה מדר חברנו,  פרופסור  ונציין בהוקרה את  נארח  אנו  זאת  בשבת 
הצטיינותו כמדען, היותו חבר נאמן ושותף לטיפוח מורשת יהודי תימן ולרגל 
המזון  בתחום  למדעים  לנדאו  ע"ש  הפיס  היוקרתי של מפעל  בפרס  זכייתו 

והתזונה.
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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 אדר ב תשע״ו

המילים:  מנין  פרקים.  לעשרה  המחולקים  פסוקים   167 מונה  אסתר,  מגילת 
3045 ומנין האותיות 11600. המקור לשם "פורים" בפסוק: "על כן קראו לימים 
האלה פורים" )אסתר ט, כו(. עיקר שמה של המגילה הוא "אגרת" עפ"י הכתוב: 
"ותכתוב אסתר המלכה בת אביחיל ומרדכי היהודי את כל תוקף, לקיים את אגרת 

הפורים הזאת השנית" )שם, כט(.
חז"ל כינו חמשה ספרים בשם "מגילות" וקבעו מועדי קריאתם: שיר השירים בחג 
הפסח, רות בחג השבועות, איכה בתשעה באב, קוהלת בחג הסוכות, ואסתר 
בפורים. ארבע מצוות מדרבנן שנקבעו לפורים, מקורן במגילת אסתר:  א( מקרא 

מגילה. ב( משתה ושמחה. ג( משלוח מנות איש לרעהו. ד( מתנות לאביונים.
יחד עם זאת, תיקנו חכמים לקרוא בתורה פרשת עמלק שבסוף סדר "בשלח" 
ולהזכיר נס פורים בתפלה ובברכת המזון, דהינו "על הנסים", ואין אומרים "הלל" 

בפורים, כיון שקריאת המגילה היא הילולו של היום. 
הטעם השני שאין קוראים הלל על נס שבחוצה לארץ. על השאלה; הרי אומרים 
הלל על נס יציאת מצרים ? התשובה: "עד שלא נכנסו לארץ ישראל, הוכשרו כל 
הארצות לומר שירה; משנכנסו לארץ – נפסלו כל הארצות, ולא הוכשרה לומר 

שירה אלא ארץ ישראל בלבד.
טעם אחר מובא בגמרא: לפי שבהלל אומרים: "הללו עבדי ה' – ולא עבדי פרעה, 
אבל כאן, אחר נס פורים, עדיין אנו עבדי אחשורוש" )ר' מגילה יד(. כל המצוות 
י"ד באדר בערי הפרזות, ובערים המוקפות חומה  נוהגות ביום  המוזכרות לעיל 

מימי יהושע בן נון, נוהגות בט"ו בו.
קריאת המגילה ביום ובלילה, חובה על האנשים, הנשים, גרים ועבדים משוחררים. 
חז"ל קבעו: מבטלין תלמוד תורה כדי לשמוע מקרא מגילה, ק"ו לשאר המצוות 
שכולן נדחין מפני מקרא מגילה, ואין לך דבר שמקרא מגילה נדחה מפניו חוץ ממת 
מצוה שאין לו קוברים, שהפוגע בו קוברו תחילה ואחר כך קורא את המגילה, וכל 
מי שחייב במצוות ושמע מפי הקורא, יצא כאילו קרא בעצמו; והוא, שהקורא 

חייב במצוות.
שני הימים י"ד וט"ו באדר ראשון ובאדר שני, אסורים בהספד ותענית, ומותרין 
פורים, אינו  ביום  בעשיית מלאכה. אעפ"כ, אמרו חכמים: כל העושה מלאכה 

רואה סימן ברכה לעולם.
הרמב"ם, מסביר כיצד לנהוג בקיום מצוות פורים בזו הלשון: "כיצד חובת סעודה 
זו ? – שיאכל בשר ויתקן סעודה נאה, כפי אשר תמצא ידו. ושותה יין עד שישתכר 
ויירדם בשכרותו. וכן חייב אדם לשלוח שתי מנות בשר או שני מיני תבשיל או שני 
מיני אוכלין לחברו, שנאמר: "ומשלוח מנות איש לרעהו", שתי מנות לאיש אחד, 
וכל המרבה לשלוח לרעים, משובח, ואם אין לו, מחליף עם חברו: זה שולח לזה 
סעודתו, וזה שולח לזה סעודתו, כדי לקיים "ומשלוח מנות איש לרעהו". משמעות 
ְלָברּוְך  ָהָמן  ָארּור  ֵּבין  ִיַּדע  ְּדָלא  ַעד  ְּבפּוַריָּיא  ִלַּבַּסוֵמי  ִאיֵּניׁש  "ִמַחיַּיב  חז"ל:  דברי 
ָמְרֳּדַכי" )מגילה ז' ע"ב(. מוסברים היטב בפסיקה ההלכתית של הרמב"ם, "ושותה 
ולא כפי שהמוני העם התירו את הרצועה,  ויירדם בשכרותו",  יין עד שישתכר 
מתבזים ומתהוללים בפהרסיא "כשבקבוק של מצוה" מונף בידיהם, ואף חושבים 

מרדכי יצהרי



שמצוה לשתות לשכרה עד שהוא לא יבחין בין ימינו לשמאלו ויתבלבל באמירת 
"ארור המן" ל"ברוך מרדכי" בצורה מהופכת, רח"ל. ואני שמעתי הסבר על כך 
מפי מ"ו אבי, שהחכמים כבר קבעו: "לא תרוי ולא תחטי", ומשמעות האמירה 
"ַעד ְּדָלא ִיַּדע"; שתוך נמנומו בשינה, יקשה לו להבחין באותה שעה, בין אלו 
שאומרים בעת השקת הכוסיות: "ארור המן", לבין אלו שמשיבים להם: "ברוך 
מרדכי". וכתב ר' מנחם המאירי: "חייב אדם להרבות בשמחה ביום זה באכילה 
ובשתייה עד שלא יחסר שום דבר, ומכל מקום אין אנו מצווין להשתכר ולהפחית 
עצמנו מתוך השמחה, שלא נצטווינו על שמחה של הוללות ושל שטות אלא 
בשמחה של תענוג, שיגיע מתוכה לאהבת השם יתברך והודעה על הנסים שעשה 

לנו".
שמחת פורים היא שמחה של מצוה לשמה, ולא כפי שמתנהגים ההמונים בדור 
הזה, להשמיע רעשים ופיצוצים תוך כדי קריאת המגילה, או להתחפש ִלְבִרּיֹות 
משונות ולבישת בגדי נשים לאנשים וכיוצא בזה. תורת ישראל אוסרת על כל 
ולהיפך. מעשים כאלה  איש ואשה מישראל להשתמש בלבוש נשים לאנשים 
הוגדרו בתורת ישראל כמעשי תועבה: "ָלא ְיֵהי ִּתּקּון ֵזין ִּדְגַבר ַעל ִאְּתָתא, ְוָלא 
ִיַּתַּקן ְּגַבר ְּבִתּקּוֵני ִאְּתָתא". רס"ג תרגמו בערבית: "ַלא ְּתּכּון ַאַלאּת ַאלִּרַּגאל ֲעַלי' 
ְּכֵלי הגברים על הנשים,  ַזּי ַאלִּנַסא" )לא יהיו  ַילַּבס ַאלִּרַּגאל  ְוַלא  )א( ַאלִּנַסא, 
בכך  שיש  כיון  האיסור;  את  מבהיר  רש"י  הנשים"(.  כמו  הגברים  ילבשו  ולא 
מטרה: "לילך ולישב בין הנשים". ר' אליעזר בן יעקב שאמר: "שלא יכחול ושלא 
בספרו  הענין  את  מסביר  צ'אהרי  שמואל  ור'  כאשה",  צבעונין  בבגדי  יפרכס 
"דברי שמואל", בזו הלשון: "האיש העושה מעשים שיתדמה בהם לאשה, הרי 
הוא תועבה ומעשיו תועבה..." והוא מוסיף בהמשך: "ואחת מדרכי עבודה זרה 
והאשה תלבוש  נוגה,  כוכב  בעבודת  ילבש מלבוש אשה  ומעבודתה, שהאיש 
מלבוש איש בעבודת כוכב מאדים, וכבר זכר כל זה רבינו הרמב"ם ע"ה בחלק 
שלישי מהמורה... אמרו החכמים ע"ה, אסור להסתכל בבגדי צבעונין של אשה, 
מפני שזה מביא לידי הרהור עבירה, ומכל שכן כשהם עליו לבוש בהן. ומכאן אנו 
למדין למה שהורגלו המון העם בהיתר ללבוש איש בגדי אשה, ואשה בגדי איש 
ביום הפורים, מפני שנתלו באחד מגדולי האחרונים שהתיר להם התועבה הזאת 
ביום הפורים, ואין איש שם על לב, היאך אפשר שתתבטל מצות לא תעשה של 
תורה ביום אחד בשנה, ואין ספק שהתועבה הזאת קיבלו אותה ההמון ממנהגי 
עם שיש להם יום אחד בשנה שהזנות מותרת בו להם, ברוך השם א-לוהי ישראל 

שקידשנו בקדושתו".

 יואל אושרי

המנהג ביהדות תימן לכתוב את מגילת אסתר על הגויל או על הקלף. תמורות 
ושינויים עברו על שדה הכתיבה בכלל ובמגילה בפרט, בדברים הבאים: צורת 
ויתרות, פרשיות פתוחות וסתומות, צורת עשרת בני  ותיוגן, חסרות  האותיות 
המן, אותיות גדולות וקטנות ועוד. במאות השנים האחרונותחדרו לתימן מנהגים 
הדפוס  ספרי  סוחרי  ע"י  ע"ישדרי"םוהן  הן  הארץ-ישראלי,  המרכז  בהשפעת 
ששימשו כ"סוכני תרבות" והעשירו את ארון הספרים של יהודי תימן. חכמי תימן 
היו ערים לשיח הרוחני בקהילות ישראלוהתכתבו היטב עם ההלכה והמנהג.עדות 
להשפעה זו נמצא כבר במחציתה השנייה של המאה ה- 18 וכך  כותב הרב 
יחיא משרקי: "גם באו למקומינו ]תימן[ ספרים ]ס"ת[ ותפילין ומגילות מכתב 
ירושלים תובב"ב ובבל ומצרים וכל כתבם באותיות הנזכרות מאושר" )שו"ת 
"רביד הזהב, סימן א(. במניין הפרשיות ביררו ותיקנו שכולן תהיינה סתומות. 
שלא כספרי התורה התימניים אין המגילות בנוסח תימן שומרות על אחידות 
בפרמטרים שמניני לעיל. בין מגילות תימן נמצא את ציון סוף הפסוק כשומר עמוד, 
כך שכל פסוק מתחיל בעמוד חדש כ"אמיתת"ספרי התורה התימניים. בדורות 
האחרונים חדר לתימן נוסח "מגילת המלך" הפותח כל עמוד במילת"המלך", 
גם כאן התמודדו הסופרים עם עריכה מחודשת של עימוד הטקסט. לאור זאת, 
יש להעיר שלא תמיד עלה הניסיון בקנה אחד, בבחינת "האהבה מקלקלת את 
השורה". כיום,הטכנולוגיה הדיגיטלית תרמה לעריכת תיקוני סופרים ממוחשבים 
ונחתם  התגבש  המגילה  נוסח  האחרונים  בדורות  מגוונות.  עימוד  באפשרויות 
כמשקף את מסורת תימן. על רקע זה, הנה מקום אתי להזכיר את ידידי אדם בן-
נון, שעורר במאמרו את הדיון על אופן כתיבת תיבת ארידי במסורת תימן. בן-נון 
הוכיח "על פי ספרים וסופרים" דווקנים ומובהקים שתיבת ארידי נכתבה בתימן 
להנציח  שביקש  למי  בניגוד  ונראית  סמוכה  ומעולם.טענתו  מאז  מלא  בכתיב 
ב"תיקון סופרים" את תיבת ארדי החסרה יו"ד. על אמת אודה ולא אבוש שגם 

אני חזרתי בי ל"דברי שלום ואמת...לקים".
קודם קריאת המגילה וברכותיה נהגו לומר שברי פסוקים שיש בהם לשון נסים 
וישועה, הכתובים על קלף נפרד בשם "חסדי". אגב דיונינו ראיתי במגילת אסתר 
למגילה.  רשות  כהקדמת  "חסדי"  פסוקי  את  לשלב  שמנהגם  ]דפוס[  קראית 
יהודי  זה נלקט ממנהגי היהודים הרבנייםואוליי הגיע אליהם דרך  מכאןשנוסח 
תימן?צורות כתיבה רבות ראיתי לאיגרת זו הן בכתב אשורי ובשכ'ט ]מעין כתב 
בסגנון רש"י[. בשל מימדיה המצומצמים של איגרת "חסדי", היא הפכה למשל 
בפי יהודי צנעא וכך כותב הרב יוסף קאפח: " וכיון שהוא ]חסדי[ דף קטן, נפרד, 
נעשה  למשל ולסמל לכל דבר פעוט. למשל, אם החצר ]חוי[ של פלוני קטנה 
אומרים 'הי בס סאע חסדי' – היא רק כמו 'חסדי'..." )הליכות תימן, תשס"ב, 

עמ' 67(.

כולל  ה'תשע"ג.  בני-ברק  זתים,  מכון שתילי  הוצאת  הפורים",  "איגרת  חדש: 
הלכות פורים, תיקון פורים, מגילת אסתר בנוסח שאמי ובלדי, מאמרי הלכה, 

מנורת המאור, תיקון סופרים, ועוד.

מגילת אסתר בנוסח תימן

תהודה 31
יצא לאור גיליון 31 של כתב העת תהודה. גיליון 
זה הוקדש לזכרה של ד"ר יעל שי, המפקחת 
החינוך, חברת  המוסיקלי במשרד  החינוך  על 
בשנה  לעולמה  הלכה  אשר  האגודה,  הנהלת 
שעברה. ערכו את הגיליון פרופ' רחל שרעבי 
עוסקים  בגיליון  המאמרים  מעבי.  אמנון  וד"ר 
הכותבים:  בין  תימן.  יהדות  בחקר  בחידושים 
יוסף יובל טובי, אהרן גימאני, אדוין סרוסי, אדם 
בן-נון, משה גברא, עדיאל בן-שלום, נעמה בן-

עמי, שרונה תם-עמוסי, ועוד. 
האגודה  באתר  הגיליון  את  להזמין  ניתן 

באינטרנט ובטלפון 09-8331325

ספרים חדשים



מרדכי יצהרי

במספר מקומות בתימן נהגו להכין בובת המן, לתלות אותה ולשרוף אותה 
לפני שהולכים לתפילת מנחה וערבית. ליצני הדור נהגו לומר השכבה להמן 

בנוסח פורימי. אף אני חיברתי השכבה להמן בנוסח אחר:

ָמה ַרב טּוְבָך ֲאֶׁשר ָעִׂשיָת ְלַעֶּמָך, ִּביֵמי ֶּגַזע ֲעָמֵלק ְמָחְרֶפיָך. ִּכי ָקרֹוב יֹום ֵאיָדם, 
ָּגַזְרָּת ַלֲעלֹות ַעל ָהֵעץ ֶנֶגד ְּבֵני ָאָדם. ַמה ָּיָקר ּוְמֻהָּדר, ְּפִרי ֵעץ ָהָדר. ֲעַנף ֵעץ 
ָעבֹות, ִלְתלֹות ָעָליו ָבִנים ַעל ָאבֹות. ִּכי ֵכן יּוְמתּון ָּבִנים ַעל ָאבֹות, ְוַעל ָראֵׁשיֶהם 
ְּבלֹוֵיי ַהְּסָחבֹות. ִּכי רּוַח ַהּמֹוֵׁשל ַּתֲעֶלה ָעֶליָך, ַוֲהִׁשיְבָך ַעל ַּכֶּנָך, ְוָׁשַמְרָּת ֶאת 
ַהֻחָּקה ְלחֹוק ְלָך ּוְלָבֶניָך. ָקְרבּו ַוֶּיֱאָתיּון, ַוַיֲחנּו ְּבֶעְציֹון. ִּכי ִתְרַּכב ַעל ֵעֶציָך, ַאָּתה 
ְוַעְצמֹוֶתיָך  ַנְפֶשָך  ְּבַתְחִּתּיֹות  ְוִהְטִּביַע  ְוַלִּפיד,  ָעָׁשן  ְּבַתּנּור  ה'  ְוָנֲחָך  ְוֶצֱאָצֶאיָך. 
ַיֲחִריץ. ְוָהִייָת ְּבֵאִמים ְּבָׁשֵוה, ּוְכמֹוָצא ַמִים ֲאֶׁשר לא ְיַכְּזבּו ֵמיָמיו. ִּכי ֶאְרֶאה 
ְׁשֶמיָך, ְוָנִׂשיא ְבַעֶּמָך ֶיׁש ִלי ָרב ֶׁשַּיֲעמֹוד, ִּכי ֵכן ַּכִתיב ַאֲחֶריָך ִּבְנָיִמין ּבַעֲמָמֶיָך. 
ְלַהְכִרית ֶאת ַזְרֶעָך, ַחִחים ַּתְחֶּתָך, ְוָעלּו ּוָבאּו ַבֲאחֹוֶריָך. ְּפָרֵעהּו ְּכַהר ָּתבֹור, ְוָהָיה 
ַכֲעבֹור. סֹוף ָּדָבר, ִיְׂשָרֵאל ָּגָבר, ְוַהַּפח ִנְׁשָּבר. ְוַהּקֹול ִנְׁשַמע, ִיְׂשָרֵאל ַעם נֹוַׁשע. 

ְוָהֱא-לֹוִהים ָׁשַבר ַמֵּטה ֶרַׁשע ׁשֹוֵפְך ָּדם, ִנְבֶזה ִמָּכל ָהָאָדם.
ְׂשֵריָפה ְנכֹוָנה, ְּבַאְמְּבֵטי ַהַּתְחּתֹוָנה, ָהָמן ּוָבָניו יֹוְׁשִבים ִראׁשֹוָנה. ִניהֹוִנין ְּבצֹוָאה 
רֹוַתַחת, ְּכָבָׂשר ְּבַקַּלַחת. ְּבַמְדרגֹות ְׂשָטִנים ּוְמַחְּבִלים, ְוָכל ִמיֵני ְפָצִעים ַוֲאבֹות 
ְוִיְרְּדפּוָך ַעד ָחְרָמה ְּבֵני ָבָניו.  ְנִזִּקין ֵהֵחּלּו עֹוִלים. ְוָׁשם לא ָתנּוַח ְולא ַתְרִּגיַע. 
ַוֲאֶׁשר ִנְמָצא ְבַאְמַּתְחּתֹו ַהָּגִביַע, ְולא ְלָך ְמנּוָחה ַּתַחת ִּכַּפת ָהָרִקּיַע. ִּכי ֵיְׁשבּו 
ָהֶאְפרֹוִחים.  ַעל  רֹוֶבֶצת  ְוָהֵאם  ְמֵרִעים,  ֲעַדת  ִעם  ַהַטָּבִחים,  ַׁשר  ִעם  ַאִחים, 
ְוֵחירּוץ ֲעָצִמים, ְוַהְזָּכַרת ֲאָׁשִמים. ֵאׁש ְוָגְפִרית, ְלָעְבְרָך ִּבְבִרית. ְורֹוַח ִזְלָעפֹות, 
ּוָמרֹור  ַוֲאִניָנה,  ּוַמֲחָלה  ֶּפַשע.  ְוַהְקָרַבת  ֶיַׁשע,  ְוַהְרָחַקת  ְוֵכיַלפֹות.  ְּבַכִּׁשיל 
ְוַחְרֲחִביָנה. ֶקֶבר ָּפתּוַח ְּגרֹוָנם, ַוָּיֶׁשב ֲעֵליֶהם ֶאת אֹוָנם, ְּבִדיָנּה ָׁשל ֵּגִהיָּנם. ִנְגָרׁש 
ֵמַחֵּיי ָעְלָמא, ַּבְהֵּדי ְנבּוַכְרַנֶּצר ּוְׁשָאר ַחְבַרָּייא. ְוֶאת ָּכל ֶנֶפׁש ַחָּיה, ְׁשִחיק ַטְמָייא. 
ָהֲעַבְרָין ַעל ְרׁשּוֵתיּה, ְּדֻקְּב"ה ָּגֵדר ַהְּדחּוָיה, ְוָתבֹוא לֹו ְמֵאָרה. ִעם ְּגָבל ְוַעּמֹון, 
ְוהּוא יֹוֵׁשב ְׁשכֹול ְוַאְלמֹון. ַוֲחֵסיֵרי ַּדַעת ֶעְליֹון. ְוִציִרים ַוֲחָבִלים יאֵחזּון, ּוִמַּנַחל 
ַלֲהבֹוָתיו ִיְׁשְּתיּון ְוִיְרְויּון. ָׁשם ָׁשם, ָאׁשֹום ָאָׁשם. ְמָנת ּוְמִסַּבת ֶנֶפׁש, ְוִטיט ָוֶרֶפׁש. 
ִּכי לא ְלעֹוָלם ִיּטֹור, ַוַּיַעל ֲעָׁשנֹו ְּכִקיטֹור. ַּגם ֶּתֶבן ַּגם ִמְסּפֹוא ָרב, ְוִכי הּוא ַבַעל 
ָּגָרב. ּוְמֻרָּׁשע ְּבָכל ִעְנָיָניו, ִנְבעּו ַמְצּפּוָניו. ַהֵּמֵפר ְּבִרית, ְיִהי ַאֲחִריתֹו ְלַהְכִרית. 
ְּבִעיֵרינּו ַוֲחמֹוֵרינּו, ַהּיֹוֵׁשב ַעל ָהֵעץ ִלְקָראֵתינּו. ָמר ְקִציָצה ֶּגֶדר ְּפָרצֹות, ֵּגִהיָּנם 
ְוַתְחִּתּיֹות. ָהאֹוֵיב ַהָּגדֹול, ַׁשַער ַהִּמְגּדֹול. ַהּמּוָאר ָהָמן ֶּבן ַהְּמָדָתא ָהֱאָגִגי, ֲאֶׁשר 
ָּגְלַית ַהְּפִלְׁשִּתי ִאיׁש ַהֵּביַנִים, ְּתַכֵּסהּו ְּבתֹוְך  ְוַחִּגי. רּוַח  ָּפַער ִּפיו ְלַבֵּטל ָחְדִׁשי 
ָעִביט ֶׁשל ֵמיֵמי ַרְגַלִים. הֹוֵלְך ְנכֹוחֹו זֹוִהי ִסיַמת ַעִין, ֵּבין ַּתּנּור ְוִכיַרִים. הּוא ְוָכל 
ַזְרעֹו ִּבְכַלל ַאְנֵׁשי ָדִמים. ִּבְמדּוַרת ֵּבית ַהּמֹוֵקד ְּבִסירֹות ּוַבֲאָנחֹות. ְוָאַמר ָּכל 

ָהָעם ָאֵמן.

 השכבה להמן 

תולדות יהודי תימן במהלך המאה ה-19  דוד חוברי
בשנת 1846 חודשה  'גזירת המקמצים' על יהודי תימן שחויבו לעסוק בכפיה 
אשפה  ביוב,פינוי  בורות  ניקוי  מהרחובות,  גוויות  פינוי  של  זו  בזויה  במלאכה 
וכיוצ"ב, רק לאחר תשלומי שוחד למוסלמים ומתן פיצוי כספי הולם ליהודים 
שעסקו במלאכה זו באמצעות מגבית כלל קהילתית ,רק אז הוסרה הגזירה מעל 
הקהילה.שנה לאחר מכן היתה התעוררות של קנאים מוסלמים ובראשם השריף 
איסמאעיל שקראו לסילוקם של כל הכופרים מתימן, דהיינו הבריטים הנוצרים 
על  חייליו  עם  לעלות  ניסה  זה  מטורף  דתי  קנאי  הם.  באשר  והיהודים  מעדן 
היהודים אך השלטון המרכזי שלא ראה זאת בעין טובה מחשש ליציבות שלטונו 
לו בתואנה שבמילא היהודים נרמסים תחתיו,שיקדים את התקפותיו  הוא,יעץ 
ראשית כנגד הבריטים בעדן ואח"כ ישוב והם ימסרו לידיו את היהודים ואכן הנ"ל 
הסכים,יצא לקרב כנגד הבריטים ולמזלם של היהודים הוא הובס שם עד חורמה 
"ובא לציון גואל".יחד עם זאת עוד לא סרה צרתו של זה ,קמה להם שוב צרה 
מרדיפותיו ונגיסותיו של אבו זייד אבן חסן אלמצרי משנהו של המלך.שר זה היה 
רודף את היהודים עד חורמה חומס,עושק וגוזל אותם תוך כבילתם בשלשלאות 
היו  והם  ברירה  הייתה  לא  מנשוא.ליהודים  קשים  בעינויים  ועינויים  ברזל  של 
מוכנים לפדות את נפשם בעד כל הון שהיה ביכולתם לשלם.בכסף שסחט מהם 
האירוניה  לו.למרבה  המתנגדים  בשבטים  מלחמותיו  למימון  המלך  השתמש 
השתמש המלך בדרכים מקוריות לרושש את היהודים למשל הוא כפה עליהם 
לקנות ממנו אבק שריפה שהיה לו בשפע והיהודים שלא היה להם שום צורך בכך 
נאלצו למכור זאת במחיר זול יותר.כתוצאה מכך רבים מיהודי צנעא נסו על נפשם 
לעיירות בטוחות יותר ביניהם  ר' יחיא בדיחי ששב רק לאחר הכיבוש התורכי 
בשנת 1872.אירוע קשה נוסף קרה בשנת 1846 בימיו של אותו מלך רשע 
זו מטעם המלך היה  וזוהי פרשת מלאכת הטבעת הכסף.הממונה על מלאכה 
יהודי ממשפחת אלשיך המפורסמת.יהודי זה בשם יוסף נתפס בקלקלתו וככל 
הנראה מעל במלאכתו. בחקירותיו בדבר זיוף כמויות הכסף הוא כנראה סיבך 
גם יהודים אחרים,רבים נאסרו ועונו קשות מתוך מטרה לסחוט מהם כספים,על 
מנת למלא מחדש את קופת המדינה.אחדים נמלטו על נפשם,אחרים שלמו הון 
עצום ואחד שלא עמד בלחצים התאבד.יתכן שאותו יוסף אלשיך שבגינו ארע מה 
שארע,התאסלם כדי להציל את עורו.)הוא סיפר על קורותיו מאוחר יותר לר' 

יעקב ספיר שכתב על כך בספרו(.
בתקופה זו כאמור בפרק הקודם ,שהו התורכים  בצנעא ,מכוח ההסכם בינם 
טובים,דבר שגרר את שנאת המוסלמים  היו  ליהודים  בינם  והיחסים  לאימאם 
בתקווה  התורכים  על  מוסלמים  המוני  התנפלו   1849 ליהודים.בשנת 
הסמוך  במבצר  והתבצרו  נפשם  על  נסו  מעולם,התורכים  ולהתפטר  לסלקם 
לצנעא,היהודים חשו לעזרתם על אף הסיכון הכרוך בכך ,וסיפקו להם מזון ומים 
להחיות נפשם. אלפי חיילים מוסלמים נהרגו בקרבות והם אילצו את היהודים 
זו על אף הסבל העצום של  לקבור את מתיהם.לכל אורכה של תקופה קשה 
דרך  בכל  מנסים  אלא  לחלוטין  וכנועים  אדישים  נשארים  לא  הם  היהודים 
אפשרית לתמוך בצד האחר,על מנת לקוות לעתיד טוב יותר.הפעם הם נתנו את 
תמיכתם לתורכים, כי הם ידעו שברחבי האימפריה התורכית  ליהודים יש זכויות 
בניגוד למרמס לו הם 'זוכים' תחת השלטון האימאמי הקנאי.ר' סעיד מנצורה בן 
אותה תקופה קשה החי בצנעא כותב כי הוא מתנבא ומקווה שבסופו של דבר 
תבוא ליהודים הישועה מהבריטים אותם הוא מכנה 'מלכות ארם' שהם נותנים 
ליהודים החיים תחת חסותם שוויון זכויות מוחלט.הוא מביע את תקוותו שבסופו 
של דבר הם ישתלטו על כל תימן ובכך יתגשם חלק מהרעיון המשיחי שיגאל את 

יהודי תימן.

ההיסטוריה של יהודי תימן



 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.
כי  והדגשנו  סגורות  ומשפחות  פתוחות  משפחות  על  דיברנו  הקודם  בגליון 
היכולת שלנו לתת לילדינו כנפיים, לעודד לאחריות ולהתנסות קשורה למבנה 

המשפחה שלנו וליכולת ההתאמה לסגנון החיים המשתנה.
יש 3 צירים המלווים כל שיח משפחתי:

1. התקרבות/התרחקות: כאשר זוג צעיר מקים משפחה – זו למעשה התרחקות 
מהמשפחה הגרעינית. גיל התבגרות של ילדים מאפיין מאוד את ההתרחקות כי 
ההורים מרגישים פתאום שהם מאבדים את המשמעות שלהם וכי החברה של 
הנער המתבגר תופסת את מקומם. גם בגיל הצעיר כאשר ילד יוצא לגן והגננת 

תופסת משמעות בחייו יש סוג של התרחקות.
2. שימור/ שינוי: מדובר על יכולת ההתאמה של המשפחה לסגנון החיים. יש 
משפחות שלא יחליפו את הסלון 40 שנה והתמונות בקיר לא ישתנו. לעומתם 
נמצא משפחות שיחליטו על שינויים בהתאם להתפתחות המשפחה והחיים 

סביבם.
לילדים,  כנפיים  לתת  המשפחה  של  היכולת  על  מדובר  תלות/עצמאות:   .3
לעודד לאחריות ולהתנסות ובעיקר ההבנה שלנו ההורים שאנחנו צריכים בסופו 

של דבר  לשחרר את הילדים.
הצירים   -3 ל  בהתייחס  וסגורה  פתוחה  משפחה  של  להגדרות  נחזור  אם 
שצויינו לעיל, הרי משפחות שמאפשרות התרחקות, שינוי ועצמאות עונות על 
הקריטריון של משפחה פתוחה לעומת משפחות שנעות בציר של התקרבות, 

שימור ותלות אשר עונות על הקריטריון של משפחה סגורה.
מה קורה כאשר אני נמצאת במקום אחד ובן הזוג שלי נמצא בקצה אחר? הרי 
בבתים רבים נמצא שהאמא למשל מאוד מאפשרת ואילו האב מחזיק קצר. אם 
נחפש הסבר להתנהגות של כל הורה והורה נמצא זאת בהעברה הבין דורית 

ומה כל אחד לקח מהמשפחה הגרעינית שלו.
שני אחים מאותה משפחה יכולים לקחת מאותם אירועים מסקנות הפוכות. 
למשל אם ילד מרגיש שלא היה לו חום במשפחה והיתה לו חוויה שונה בבית 
יביא אותו להורות הפוכה. לעומת אחיו שיכול  יכול להיות שזה  של חברה, 

להיות שחווה חוויה אחרת והסיק מסקנות שונות ממנו.
זיכרו: 

הדיאלוג של כל אחד ואחת מאיתנו צריך להיות: האם אני עושה את מה שאני 
עושה מכיון שאני רוצה להיות שונה מהורי )כהתרסה( או האם משום שבאמת 

טוב לי וכך אני בוחר.

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

ahuvabns@gmail.com 050-2399543 :להזמנת הרצאות

משה אוסי 
א. מילות שמחה

בין חמש  דקות  הבחנות  למצוא  וננסה  ארוכה,  הַמביעות שמחה  העבריות  המילים  רשימת 
מילים של שמחה: נפתח ַבצמד 'שמחה וששון': מה בין לשֹיש ֹלבין לשמוח? הפועל 'לשמוח' 
משמעו התרחבות, גידול ושגשוג, וקרוב לו הפועל 'לצמוח', ּובערבית ַׁשַמח' משמעו להתנשא 
ּולהתגאות: "אֹור ַצִּדיִקים ִיְׂשָמח ְוֵנר ְרָׁשִעים ִיְדָעְך, כתוב בספר משלי: "ישמח, והיפוכו: ידעך. 
ונובעת ממאכל ּומשתה, ריקודים ּומצהלות – עונג  ְבעיקרה,  נראה שהשמחה היא חיצונית 
שרובו גשמי הנעֶשה ברוב עם, ַככתוב במגילה "ְיֵמי ִמְׁשֶּתה ְוִׂשְמָחה".   הששון לעומתה - פנימי 
יותר:  ְששון הלב, או ָששון של חתן וכלה. הגאון מווילנה, הגר"א, מציין שהשמחה  ואישי 
פורצת בעת תחילת הדבר והתחדשותו, ואילו הששון בא כשהדבר מגיע לכלל סיומו; ולכן ברוב 
המקרים ה'שמחה' קודמת ל'ששון' – "ִׂשְמָחה ְוָׂשׂשֹון". פסוק אחר ַבמגילה המביע שמחה הוא: 
"ְוָהִעיר ׁשּוָׁשן ָצֲהָלה ְוָׂשֵמָחה". 'צהל' משמעו השמיע קול עליזות - דומה ל'רינה', כפי שמציע 
ישעיה: "ַצֲהִלי ָורִֹּני יֹוֶׁשֶבת ִצּיֹון". במילה זו מובע גם קול נחרת הסוסים – ָצֳהַלת סוסים – וזו 
באמת הצורה הנכונה: ָצֳהָלה, בדומה ל"צֳהלה ורינה". לפעמים מדמים את השמחה לאור, או 

לאורה: "ַלְּיהּוִדים ָהְיָתה אֹוָרה ְוִׂשְמָחה ְוָׂשׂשֹן ִויָקר".
ב. אסתר ומרדכי – שמות לא יהודיים

את שמות הגיבורים היהודיים, מרדכי ואסתר -חז"ל 'ייהדו': מרדכי=מֹר + דכי=מורדרור, ואולם 
שם זה מורדוך ידוע כשם אליל בבלי. כך גם בשם אסתר: אסתר מן התורה מנין? ''ואנוכי הסתר 
אסתיר''; ומכאן דרשו חז"ל דרשות על הסתר הפנים שבמגילה, ועל כך ששמו של הקב"ה לא 
מוזכר בה. אך חז"ל ידעו שפירוש שמה הוא 'כוכב', ועל כך תוכיח העובדה, שקבעו לקרוא 
בפורים את מזמור כ"ב בתהלים הפותח ב"ַלְמַנֵּצַח ַעל ַאֶּיֶלת ַהַּׁשַחר", ודימו את אסתר לאיילת 
השחר, כי היא כינוי לכוכב נוגה, וקרני אור השחר משולים בדרך פיוטית לקרני איילה; וכך כתוב 
בילקוט שמעוני, תהלים רמ"ז: 'דבר אחר, "על אילת השחר", למה נמשלה אסתר לשחר? לומר 
לך, מה השחר עולה והכוכבים שוקעים, אף אסתר בבית אחשורוש, היא היתה מאירה והמן 
ובניו שוקעין'. נראה שהשם 'אסתר' יסודו באלילת הירח 'עשתורת' – שורש 'עושר' – המצוָוה 
את ברכתה באסמים ובעדרים; והיו עמי המזרח הקדום עובדים אותה לצד בעלה השמש הנקרא 
'בעל' )שניהם חדרו גם לישראל: "ויעבדו לבעל ולעשתרות" – שופ' ב' י"ג(. אצל הפרסים היא 
נקראה 'אסתהר', ובשם זה כינו את כוכב נוגה )הוא יופיטר(. שורש זה התפשט בכל הלשונות, 
וממנו: star=כוכב, אסטרולוגיה, אסטרונומיה, שטרלינג )מטבע בצורת כוכב(, כלי הנגינה 
'סיטר', שצורת כוכב לו, סטורן – הכוכב השביעי, וגם מר שטרן=כוכבי. מאז ומעולם נתנו 
וכינויים לגבירה הראשונה – המלכה – הלקוחים ממערכת צבאות השמים  המלכים שמות 
קרה,  וכך  המלך(.  אלחוסיין=אור  נור   – הרביעית  אשתו  את  כינה  חוסיין  )המלך  והמזלות 
כנראה, להדסה היהודייה – היא קיבלה את הכינוי 'אסתהר' = אסתר – לומר לה ולעולם: 'את 
הכוכב שלי'. השם 'אסתר' קיבל וואריאציות כמו: אסתרלה, אסתרייה, אסטל וסטלה )'סטלה 
מאריס' בחיפה=כוכב הים(, אסתי, אתי, את'ל ועוד. ואל ייראה דבר זה מוזר בעינינו, שהרי נמצא 
בתנ"ך נתינת כינויים ע"י המלכים לשרים יהודיים בכירים, והמפורסמים שביניהם: יוסף שכונה 
'צפנת פענח', ובמצרית פירושו: מכלכל הארץ ונותן חיים; ודניאל שכונה 'בלטשאצר=שמור חיי 
המלך. לפני כאלף שנה קיבל שמואל הנגיד מהח'ליף את התואר: 'אמיר אליהוד=נסיך היהודים, 
ועוד אחרים. נראה, שזהו 'המחיר' שעל מנהיגי ישראל המשרתים בחצרות מלכים לשלם – 

שינוי השם, ובעקבותיו תמיד בא שינוי מזל לישראל. פורים לשמחה ולאורה!  
 Mosheossi@gmail.com  09-8335016      לשיעורים ולהרצאות  -  משה אוסי

על קצה הלשון לחודש אדר ב

העלון מודפס בסיוע
מכון בן-צבי

לחקר קהילות ישראל שבמזרח


