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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’ 10

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

חודש אלול תשע״ו

דבר יו״ר האגודה
ד"ר יגאל בן שלום

חודש אלול הוא חודש של חשבון נפש. חודש הכנה נפשית ורוחנית לקראת 
הימים הנוראים.

חודש "הרחמים והסליחות", חודש בו נוהגים להתנער כארי בבקר ולהשכים 
לבתי כנסיות ל"אשמורות" - אמירת סליחות. 

בספר המוסר, מחברות רבי זכריה אלצ'הארי, )הוצאת מכון בן צבי בסיוע 
האגודה לטיפוח חברה ותרבות( כך כותב המשורר:

באלול אחזיק לקום חצות ליל                              אשבח ואודה ואהלל
ואכין צעדי לעשות לנפשי                                ואתודה עלי יקר וזולל...
ואתפלל ואתנפל לאל חי                               אשר קולו לאילות יחולל
בזאת תהיה מחילה לפשעים                                 וכפרה לכל ישיש ועולל.

 בחודש אב קיימנו את האירוע המסורתי לציון י"ב שנים להסתלקותו של אבי 
מורי מייסד האגודה לטיפוח חברה ותרבות עובדיה בן שלום. האירוע התקיים 
במכללה האקדמית נתניה בנוכחות חברים רבים אשר מילאו את האולם. גילה 
גמליאל, השרה לשוויון חברתי ברכה את המעמד וכן ידידנו דני בשארי חבר 
מועצת העיר נתניה. הייתה הופעה מרגשת של ציון גולן ומשה שג'דארי עם 

סעיד דהארי )שניהם עולי תימן(.
בחודש  ענפה  פעילות  מקיימת  ותרבות  חברה  לטיפוח  האגודה  שנה  כבכל 
אלול. בי"ח אלול )21/09/2016( נקיים מופע ייחודי שהפקנו לקראת חגי 
אשר  רנד,  וישראל  אלמליח  ליאור  כהן,  סגיב  האמנים  בהשתתפות  תשרי 
ישלבו פיוטים, שירים וצלילים בסגנונות שונים ומאחדים. בשבת "כי תבוא" 
כ"א-כ"ב אלול נקיים שבת עיון בירושלים וביום חמישי כ' אלול, ערב שבת, 

נקיים המסורת של אמירת סליחות בכותל המערבי "ברוב עם הדרת מלך".
הנפש  כללי, חשבון  נפש  לקיים חשבון  עלינו  הפרטי  הנפש  לקראת חשבון 
שלנו, העוסקים בשליחות החשובה של הבאת מורשת יהודי תימן ומסורתם 
לשילוב  ביטון  ארז  ועדת  דו"ח  פורסם  לאחרונה  הרחב.  הציבור  לתודעת 
מורשת יהודי המזרח במערכות החינוך. הייתי חבר בועדה יחד עם חברים 
וחברות שסייעו רבות ועל כך מגיעה להם תודה גדולה. הצלחנו לשלב את 
מורשת תימן כחלק מההמלצות. אני תקווה שמערכת החינוך תשכיל לכלול 

המלצות אלה במערכות הלימוד השונות בכל הרמות. 
מייסד  מורי  אבי  של  להסתלקותו  ה-י"ב  השנה  ביום  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 כל ימות השנה.

היותר  למנהגיה  וקנאית  שמרנית  כמסורת  ידועה  הקדומה  אבותינו  מסורת 
ניתן להביא מרבנו  יהודי תימן  ראשונים. דוגמה לשימור מסורות קדומות אצל 
הרמב"ם שפסק בהלכות תפילין מזוזה וספר תורה: "אמרו עליו על רב תלמיד 
רבנו הקדוש, שכל ימיו לא ראוהו שהלך ארבע אמות בלא תורה, או בלא ציצית, 
בהם  דבקו  אלא  מעליהן  אלה  מצוות  הסירו  לא  תימן  תפילין".ויהודי  בלא  או 
והתמידו ככל שניתן. הגר"י קאפח זצ"ל תיאר את יהודי תימן כשומרי מסורת 
אבות אדוקים, וז"ל: "והנה מסורת קדומים נפלאה נשתמרה רק בידי יהודי תימן 
כפי שנשתמרה מסורת האמת". וכבר רבנו הרמב"ם בעצמו מעיד על יהודי תימן 
באגרתו שהם אנשי מידות ושומרי מצוות: "נותנים לדל לחמו, ביתם פתוח לרוחה 
לכל עני והלך... ומעיד כי רדפי צדקהם, מעמידים עיקרי הדת על תלם, מקיימים 
המצות בדקדוקיהם בכל מקהלותם, הוגים בתורת משה והולכים בדרך רב אשי".  
עינינו  וערכית כבר האיר את  רוחנית  וגדלותם מבחינה  יהודי תימן עצמם,  ועל 
הראי"ה קוק במכתבו לאביו בתארו את עולי תימן כיראי ה' ושומרי תורה ומצוות, 
וז"ל: "רבים מאחינו בני ישראל שבאו מתימן, גרמו לנו שמחה רבה. הם אנשים 
המסתפקים במועט מאוד, רובם ככולם בני תורה, וכמעט שלא נמצא ביניהם עם 
הארץ כלל, וכולם חרדים ויראי ה'". יהדות תימן זכתה וזוכה לשמר מסורת קדומה, 

הן במצוות, הן במבטא, והן במנהגים התרבותיים, והן בשירה ובפיוט המסורתי.
ברם, ראוי לומר שישנם מנהגים רבים שבמרוצת הדורות נכנסו לתוך חיי הקהילה 
היהודית התימנית, וזה לפעמים אפילו הגיע על חשבון מסורות קדומות ומנהגים 

היותר ראשונים ונכונים. 
אך חשוב לציין שישנם מנהגים הלכתיים שיהודי תימן שמרו אותם ללא פוצה פה 
כמו למשל: תרגום הפרשה וההפטרה, הלל בקירוי, חליטת הבשר, אכילת בשר 
בתשעת הימים למעט סעודה מפסקת, עטיפה בטלית גדולה בכל התפילות לרבות 
ימי חול ואבלות, הדס 'שוטה' כתוספת למשולש, ברכה על נט"י לפני הנטילה ועוד 

כהנה וכהנה.
אגב אורחא, חשוב לציין ולשבח את מהרי"ץ אשר נלחם בהכנסת סידורי הדפוס 
תימן  מנהג  יימחק  שלא  ע"מ  וזאת  ההלכתית,  הקהילה  לחיי  חדשים  ומנהגים 

הקדום, ויישאר רק בהיסטוריה.
והכניס  אמנם, ישנם מקרים לא מעטים בהם נטה מהרי"ץ לצד הקבלי ספרדי 
תוספות לתוך הסידור והמנהג שהיה בתימן, וזאת ללא פגיעה בבסיס המושתת 

בחיי היהודים בתימן אלא רק כתוספת.
יוצא אפוא, שאנו בני הקהילה התימנית צריכים לשמר את מנהג אבותינו היותר 
קדומים והמדויקים כפי שהעיד הגר"י קאפח זצ"ל: "וכבר הוכח כי מסורת אבותינו 

הקדושים נעוצה עמוק עמוק במעמקי מסורת ישראל", 
כקדם,  ימינו  שנחזיר  תפילה  כולי  ע"כ 
הן  אבותינו,  מנהג  את  ולאשש  לשמר  ונזכה 
והן במנהגיה  במנהגיה ההלכתיים השקפתיים, 

התרבותיים.

פינת העורך - יהדות תימן
עותניאל מנצור



ד"ר משה גברא, המכון לחקר חכמי תימן

הימים  באשמורת  האשמורות  את  לומר  האחרונות  השנים  במאות  תימן  יהודי  מנהג 
של חודש אלול ובעשרת ימי תשובה. בסידורי תימן הקדומים ביותר לא מצאתי סדר 
סליחות כלשהוא לחדש אלול, וכנראה לא נהגו לומר בכל חודש אלול סליחות בנוסח 
ַּכאִליל", מופיע בסוף התכלאל קובץ  קבוע. בסידורי תימן הקדומים ביותר, המכונים "תְּ
ובו סליחות ונוסח הרחמים, ומהם היו אומרים בעשרת ימי תשובה וביום כפור, ומתוך 
הסליחות הללו היו נוהגים לומר סליחות גם באירועים שונים. כלומר, היה קובץ אחד של 
סליחות לכל עשרת ימי תשובה כולל ליום כיפור, ונראה כי לא נהגו בתימן לומר סליחות 

דווקא בחודש אלול. 
סדר סליחות המיוחד לחדש אלול חדר לתימן בסוף המאה הט"ז, החל משנת שנ"ט-
1599, בהשפעת ספרי הדפוס. הכותרת לסליחות אלו בסידורי תימן הראשונים: "תקון 
המקרים  בכל  אך  אשמורות",  ללילי  הסליחות  "סדר  או  אשמורות",  ללילי  סליחות 
המינוח  תימן.  יוצאי  בקרב  היום  עד  הקיים  מינוח  "אשמורות",  במינוח  נתקלתי  הללו 
"אשמורות", הוא כנראה השם שניתן בתימן לסליחות בחודש אלול, על שם שהיו קמים 
לפנות בוקר, באשמורת הבוקר. כך נוצרו שני קבצי סליחות בתימן, הקובץ העתיק ליום 

כיפור, והקובץ השני החדש לחודש אלול בלבד. 
בכל  זהה  אינו  האשמורות  נוסח  אך  מהירה,  היתה  תימן  לסידורי  האשמורות  חדירת 
בין הסליחות, בהתאם לסידורי הדפוס מהם העתיקו  וניתן למצוא הבדלים  הסידורים, 
את הנוסח. הבולטים שבהבדלים הם שניים, ראשית, בחלק מהסידורים ישנם ארבעים 
פתיחות לארבעים הלילות של ימי אמירת הסליחות, ובכל לילה אומרים פתיחה אחרת 
מאמירת הסליחות. ארבעים הימים הם שלושים ימי חדש אלול ועשרת ימי תשובה, ובכל 
לילה אומרים פתיחה אחרת. ויש כתבי יד בהם אין כלל ארבעים פתיחות, ואין הבדל 
בסליחות בין הימים. ההבדל השני, בסידורים מסוימים, ישנן תחינות לימי השבוע, תחנה 
לימים ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי וששי, בהתאם לימי השבוע, ואף סדר תחנות זה 
לימות השבוע לא נמצא ברוב הסידורים. הסופרים התימניים העתיקו במדויק את נוסח 
האשמורות עפ"י סידורי הדפוס שהיו בידיהם. הבדלים הקיימים בסידורי תימן מקורם 
כמובן בסידורי ספרד ממנו העתיקו. בהתאם לכך, בכל הסידורים כתוב לומר נפילת אפיים 
בנוסח "לדוד אליך" כמנהג הספרדים )מזמור תהילים כ"ה(, השונה מנוסח תימן "לפניך 

אני כורע". 
נוסח נפילת אפים באשמורות: נוסח נפילת אפים שבתוך האשמורות היה המזמור לדוד, 
נוסח  נמצא  בהם  הי"ז,  מהמאה  הראשונים  תימן  בסידורי  המודפסים.  ספרד  כסידורי 
האשמורות, ישנם שלושה ניסוחים לאמירת נפילת אפים, יש שכתבו באופן סתמי מבלי 
לפרט, יש שכתבו במפורש לומר לדוד, ויש שכתבו במפורש את הנוסח התימני לפניך 
אני כורע )תכלאל רבי יחיא בשירי(. כיון שכל הנוסח של האשמורות מועתק מסידורי 
הדפוס הספרדיים, מסתבר לומר, כי הסופרים שסתמו ולא פירטו התכוונו לנוסח הספרדי, 
למרות שיתכן כי השאירו את שאלת הנוסח פתוחה לשיקול דעת המתפלל. ברור, כי רבי 
יחיא בשירי אשר העתיק את כל האשמורות, שינה את הנוסח של נפילת אפים, והתאים 
לנוסח שהיה מקובל בתימן, נוסח שנחשב עתיק יומין בתימן עוד מזמן עזרא הסופר כפי 

שפירטתי בתפילת שחרית. 
רוב יהודי תימן אמרו בתפילת שחרית כל השנה את הנוסח התימני, לפניך אני כורע, 
נהגו רובם כנוסח הסידור הספרדי, לדוד אליך, משם העתיקו את הנוסח  ובאשמורות 
בשלמות. מצב זה נמשך להערכתי, עד אמצע המאה הי"ח, בו היו מעטים שעדיין אמרו 
את הנוסח לפניך, אך בעקבות השפעת מהרי"ץ וסידורו, מהמחצית השנייה של המאה 
הי"ח, החל להתבטל נוסח אמירת לפניך אני כורע באשמורות, זאת בשונה משחרית 
מהמחצית  בשירי,  ר"י  של  החדש  מנהגו  הקדום.  בנוסח  החזיק  מהרי"ץ  שם  לחול, 
הראשונה של המאה הי"ז, לא התקבל בסופו של דבר בתימן, למרות שמנהג פשרה זה 

אופייני מאוד למהרי"ץ. )להרחבה, עיין בספרי "מחקרים בסידורי תימן", כרך ד', ע' 39-46(

 מרדכי יצהרי

ּה - מי שאוהב הגמל – אהב אוכפו • ַמן ַחב ַאלֲּגַמל – ַחב ְד'ַהאבֻּ
פירוש: מי שאוהב אדם מסוים, משתדל לאהוב את כל מקורביו. פירוש אחר 
שהם  כיון  הגמל,  של  האוכף  עתו  המרד  אהבת  משמעות  אך  ילוכו"  "אהבה 

משמשים את בעל הגמל כמשענת לראשו ומצע לגופו במנוחת הלילה.

ַּלין ֲחִביבֹּּה ַאעִלַיא - כל אדם, אהוב ונעלה על הכל. • כֻּ

מֹּּה: - אוהבים הילד -בגלל אמו. • ְיִחבּו ַאל ְוַלּד – ְלַאּגל אֻּ
פירוש: למשל זה שני פירושים: א. יש מי שאוהב את הילד כדי להתחבב על אמו 

ולרכוש את לבבה. ב. אהבת האב לבנו. כתוצאה מאהבתו לאשתו.

מאוצר הפתגמים והמשלים

טקסט: כרמלה אבדר                                    צילום: יאיר חובב

- אצעדה. תימן הכפרית, תימן התחתונה, תימן הדרומית- ר' דמאלג'  דמלג' 
מזרחית. מחצית ראשונה של המאה ה-2

כסף / טכניקת נקש ]עבודת מקשה או הטבעה[, פיליגרן. קוטר פנימי – 7 ס"מ 

ובתימן  התחתונה  בתימן  בעיקר  הכפרית,  בתימן  נפוץ  אצעדה  של  זה  טיפוס 
הדרומית והמזרחית ונפוץ בגירסאות ובכינויים שונים בקרב יהודיות ומוסלמיות. 
נהגו לענוד אותן בזוגות על הזרועות בין צמידי זכוכית ]זג'אג', סואר[ צבעוניים, 
האישה  הפשילה  כאשר  לכפרים.  שהגיעו  סומאלים  רוכלים  ע"י  שנמכרו 
האצעדות.  מערכת  התגלתה  העורף  על  אותם  וקשרה  הרחבים  שרווליה  את 
באלמסוודה ]פנקס בית הדין של קהילת יהודי צנעא במאה הי"ח, עמ' 453[, 
זוג דמאלג' מוזכרים ברשימת התכשיטים של בית סלימאן אלעראקי, אך בהיעדר 

תיאור אין אנו יודעים אם מדובר באותו טיפוס. 
ודגמים  נקודות  של  הדגמים  יצירת  יחסית,  למוקדמת  נחשבת  הנקש  טכניקת 
הערוכים בצורה סימטרית של האצעדה נעשית באמצעות הטבעת הדגם שבקצה 
האיזמל על המתכת ע"י הכאה בפטיש. נקש היא גם טכניקת ביניים של קישוט 
העור: לאחר שכפות הידיים והרגליים של הכלה נצבעו בחנא, השארעה מסמנת 
בדונג נקודות וקוים ]נקש[, כהכנה לשלב הבא –תטרפה -  של צביעה בחומר 

כהה ]שד'אר[,  הדונג מבטיח שדגמי הנקודות והקווים יישארו בצבע החנא. 
)AHT.175.11 אוסף האגודה לטיפוח חברה ותרבות, מס' קטלוגי(

ממוזיאון האגודה

אמירת אשמורות בחודש אלול



משה אוסי

א. מניין השם "אלול"?
כידוע שמות חודשי השנה אינם עבריים במקורם. מוצאם מבבל, והגולים שחזרו 
עם שיבת ציון ובנו את הבית השני, הביאו איתם את שמות החודשים. סביר אפוא 
שהשם אלול בבלי במקורו – כלומר מן השפה האכדית. יש סוברים שהוא ממילה 
 ELULU האכדית  למילה  אותו  קושרים  ויש  וטיהור,  כפרה  שפירושה  אכדית 
שפירושה תקופת האסיף. לפי סברה אחרת מקור השם בארמית, במילה אללתא, 
הקשורה למילה העברית 'עוללות' - פרי הנשאר אחרי בציר הענבים או אחרי מסיק 
הזיתים. ואם נקבץ את שלושת הפירושים יחדיו נראה שחודש אלול ותחילת תקופת 
הסתיו הם ימי האסיף ו'חישוב' מאזן היבול החקלאי, בד בבד עם עשיית 'חשבון' 
נפשי, רוחני; ועם שני ה'חישובים' נכנס האדם ב'דחילו ורחימו' אל השנה החדשה - 
מחד גיסא הוא מטהר את נפשו ומבקש כפרה ומחילה, ומאידך גיסא הוא מתפלל 
ק ַלקיץ הבא. האדם מזדהה עם עולם ההוויה  כות ִביבול מספֵּ לגשם ברכה כדי לזְּ
וה'שנה' שבה אל תחילתה – ובלשון ספר שמואל  - הוא שב אל מקור נשמתו 

-  'תשובת השנה'. 
ב. מה הן "סליחות"?

מגוון קטעים של תפילה ופיוטים, שיש בהן מוטיבים של  סליחות הוא שם כולל לְּ
הבעת חרטה, קינה על החורבן, בקשת סליחה ומחילה, תפילה ִלגאולה, החזרת 
המלכות ובניית המקדש. רוב קטעי הסליחות נכתבו בימי הביניים והן נאמרות לא 
וכן בימי  ותעניות  ִבשאר צומות  גם  ימי תשובה אלא  ּוַבעשרת  רק בחודש אלול 
אל  מכּוון   - סתם  "סליחות"  במילה  השימוש  ואולם  חצות.  בתיקון  וחמישּי  שני 
הסליחות באלול ּוַבעשרת ימי תשובה. הספרדים מתחילים לומר סליחות בראש 
חודש אלול, ואילו האשכנזים 'חייהם קלים יותר' – הם מתחילים כמה ימים קודם 
רה"ש. אשר לנוסח הסליחות – אצל האשכנזים מתחלפים הפיוטים בכל יום, ואילו 
נוסח הספרדים קבוע, ולכן רבים יודעים אותן בע"פ. ַלסליחות האשכנזיות אופי 
לאומי והן עוסקות לא מעט ַבזיקה שבין הכפרה ַלגאולה, ואילו הסליחות הספרדיות 
מחילה  ּוַבָקשת  בוראו  מול  האדם  אפסות  הוא  ותוכנן  יותר  אישי  אופי  נושאות 
ָרא  ָּדם, קּום קְּ ָך ִנרְּ פרטית. וכך נפתחות הסליחות אצל יהודי המזרח:  "ֶּבן ָאָדם, ַמה ּלְּ
ֶטֶרם  ַאַחר, ּבְּ ַאל תְּ ַהר, וְּ ַחץ ּוטְּ ֲאדון ָהֲאדוִנים. רְּ ִליָחה, מֵּ רׁש סְּ פְך ִׂשיָחה, ּדְּ ַתֲחנּוִנים. ׁשְּ ּבְּ
ַחד  ַרח ּופְּ ַגם ֶרַׁשע, ּבְּ עוִנים. ּוִמֶפַׁשע, וְּ ן מְּ י ׁשוכֵּ נֵּ ָרה, ִלפְּ ֶעזְּ ָרה, רּוץ לְּ הֵּ ָיִמים פוִנים. ּומְּ
ל ֶנֱאָמִנים". והסליחות אצל יהודי אשכנז  ָראֵּ י, ִיׂשְּ עֵּ ָך יודְּ ה, ִׁשמְּ עֵּ ֲאסוִנים. ָאָּנא ׁשְּ מֵּ

ָוָחה ָך רְּ ַעמְּ א לְּ צֵּ נּוָחה, ַהמְּ י יֹום מְּ מֹוָצאֵּ מתחילות תמיד במוצ"ש: "ּבְּ
ָנס ָיגֹון ַוֲאָנָחה". ֶנֱאָנָחה, וְּ ִּבי לְּ ַלח ִתׁשְּ ׁשְּ
ִדיל ַוַּיֲעבר"? ג. מה משמע הביטוי "ּבְּ

ִדיל  פיוטי הסליחות, יש מהם הכתובים ַבשפה הארמית, וקשה ַלהבינם. בפיוט "ּבְּ
ַוַּיֲעבר" אנו מבקשים את עזרת השם ִבזכות קריאת י"ג המידות שראשיתן ַבפסוק 
ֶשל, בזכות.  ִדיל" הארמית פירושה ּבְּ ָרא". "ּבְּ המתחיל במילים: "ַוַּיֲעֹברה' ַעל ָפָניו ַוִּיקְּ
שלוש-עשרה המידות הן דרכיו של הקב"ה במידת הדין ובמידת הרחמים. ַבפיוט 
זכותם של אבותינו  יזכור הקב"ה את  י"ג המידות האלה  הזה מבקשים שבזכות 
ִחיָמא  ָרָהם רְּ ַאבְּ ּה ּדְּ ָימֵּ ַּכר ָלן קְּ ויסלח לנו. והראשון בהם הוא אברהם: "ַרֲחָמָנא ִאדְּ
ִדיל ַוַּיֲעבר" – רחמנא, הוא פנייה אל הקב"ה, אדכר לן, פירושו – זכור לנו, זכור  ּבְּ

לנו הברית עם אברהם האהוב – 
ד. מהו ההבדל בין אור לנוגה?

ִחיָמא בארמית. השורש רח"ם משמעו ַּבארמית גם רחמים וגם אהבה.  ָרָהם רְּ ַאבְּ
ּבפסוק  בעברית. למשל  נמצאת מעט אף  לרחם  ַבפועל  זו של אהבה  משמעות 
צּוָדִתי" -  אני אוהב אותך השם,  ִעי ּומְּ ִּבתהלים, מפי דוד:  "ֶארָחמך ה' ִחזקי, ה' ַסלְּ
אתה מבצרי ומקור כוחי. גם 'ֶרֶחם' האישה גזור משורש זה, אולי מפני שהוא עוטף 

באהבה את העובר. נשוב אל הפיוט: "בדיל ַויעבור" – בשל הנאמר ַבפסוק המתחיל  על קצה הלשון לחודש אלול
במילה "ויעבור", ובזכות שלוש-עשרה מידותיו של הקדוש ברוך הוא אנו מבקשים 

את רחמי השם.
ה. על הפיוט "מי אל כמוך" 

ל ָּכמֹוָך" הוא פיוט מעורר ּומלהיב, המתאר את מידותיו של הקב"ה ואת  הפיוט "ִמי אֵּ
הנהגותיו, והוא כתוב עפ"י סדר הא"ב. יש שהקהל כולו שר אותו יחדיו, ויש הנוהגים 
ל ָּכמֹוָך". נסביר את הבית הראשון:  שהחזן מפייט והקהל עונה ַבפסוק החוזר "ִמי אֵּ
א ּדֹוק וֶחֶלד. הקב"ה הוא אדיר ועצום, וָמלא הוד והדר. גם המושל  ָנאֹור, ּבֹורֵּ ַאִּדיר וְּ
נקרא אדיר, וראשי הרועים נקראים בפי ירמיהו "אדירי הצאן", מפני שהם לובשים 
אדרת שיער. המילה נאור ַבמקרא משמעה 'עוטה אור ָוהוד', ודוד המלך מתאר את 
מזמור תהלים: "ָנאֹור ַאָתה ַאִּדיר". ּובימינו 'נאור' הוא המשכיל ּובן התרבות,  האל בְּ
ָלארץ. "ּדֹוק" מלשון דקיק – יריעת  כאילו נמלא אור. "ּדֹוק ָוֶחֶלד" הם כינויים ַלשמים וְּ
השמים. חלד הוא עפר, והוא מתקשר אל החולד והחולדה, המתחפרים ָבאדמה. זאת 
ערבית קיבל השורש ח'לד משמעות הפוכה: ח'אִלד  משמעות השורש גם ַּבארמית. בְּ

הוא הנשאר לנצח, אך ָבעברית הוא מסמל את הזמניות שבחיי העולם הזה. 

משה אוסי עורך סיורי סליחות בירושלים. לפרטים: 09-8335016 
mosheossi@gmail.com



עלון האגודה
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.
יכולת ההתמודדות של כל אחד ואחת מאיתנו עם  בגליון הקודם דיברנו על 
אירועי החיים כאשר המסקנה היתה שמה שתלוי בנו וניתן לשנות – אפשר 

לשנות על ידי בחירה.
בגליון הזה נעסוק בטיפוסים שיותר מועדים ליפול למשבר )3 במספר(:

1.אנשים שיש להם עסק לא פתור עם פרידה – מדובר על אנשים שעבורם כל 
מעבר הופך להיות קשה. יש אנשים שיוצאים לחופשה והלילה האחרון הוא 
דיכאון עבורם. אבא יוצא למילואים – דכאון בבית. יוצאים לגימלאות – נפילה 

למצב רוח דיכאוני. ועוד ועוד דוגמאות.
פרידה  יום:  כל  פרידות  עשרות  יש  שלילדים  נראה  הילדים,  על  נסתכל  אם 
ממוצץ, מהאמא כשהוא הולך לגן, מחברים כשהוא הולך לצהרון. הילד מאמץ 
גישה לפרידה מתוך השאלה שמעסיקה אותו: מה יהיה עלי? ומהתירגום של 

התנהגות ההורים בסיטואציה.
של  המסר  את  מעבירה  המשפחה  ואיך  המשפחתי  שהנרטיב  ברור  כלומר 
פרידה משפיע על הבנת הילד את חווית הפרידה והמסקנות שעליהן הוא מפתח 

את גישתו לפרידות בהמשך חייו.
נמצא משפחות שבהן החוויה שאבא יוצא למילואים עלולה להיות כזו שתשפיע 

על כל הבית אם המשפחה חווה את הפרידה הזמנית הזו כחוויה שלילית.
אם תהליך הפרידה ממוצץ היה יזום על ידי ההורה זה עלול ליצור מצב של 

מוכנות לא נכונה של הילד לפרידה. 
לא מדובר על מקרה אחד אלא על דרך חיים במשפחה, אוירה בבית והרבה 

פעמים הקושי של ההורים מפרידה מתגלגל הלאה אל הילדים.
רק  נשענת  שלהם  האישית  שהמשמעות  אנשים  יש  אישית–  משמעות   .2
על דבר אחד מרכזי. למשל אבא שהוא גם בן זוג ומקבל את המשמעות רק 

מהעבודה או מאלה התלויים בו. 
ברגע שהמשמעות מתרוקנת מתוכן – נוצרת ה"נפילה".

, מדברים  "שחור/לבן"  – אנשים שחיים בתפיסת  בקצוות  3.אנשים שחיים 
במונחים של מיתוסים, ככה הדברים צריכים להיות מאבדים מהר מאוד את 
תנאי השייכות שלהם. בסופו של דבר האמונות והדעות, האוירה שעליה גדלנו , 

הנרטיב המשפחתי שלנו הם המקור להתנהגות שלנו בתקופות משבר. 
היום בסדנאות הורים מדגישים את החשיבות בפיתוח יכולת ההתמודדות של 
ילדים על ידי הקניית יכולות בחירה, בטחון אישי, שוויון ערך, שיתוף  ומשמעות 
אישית רחבה. חשוב לזכור: שאחרי משבר יש תקופה של רגיעה; אין דרך אחת 
לחיות את המשבר; יש להתייחס לכל שינוי )מעבר בחיי האדם( לא כאיום אלא 

כנקודה שיכולה להביא לצמיחה.
מגישה: אהובה בן שלום

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

תולדות יהודי תימן במהלך המאה ה-19  דוד חוברי
בפרק זה נספר על מצבם של היהודים בתימן במחצית השניה של המאה ה-19 והחל משנת 1858, 
ונרצחו או  שנה שמסיימת תקופה ארוכה של מאבקים פנימיים על השלטון ,שבהם עלו מלכים 
נפלו אחרים בתדירות גבוהה.כל מלך שעלה לשלטון התהדר בשם תואר שנספח לשמו המקורי 
על מנת להבליט ולהדגיש את מעמדו הלגיטימי בקרב תומכיו ומאמיניו,כך השתמשו בשמות כמו 
'אלמותווכל', 'אלמהדי','אלהאדי' ועוד כהנה וכהנה שמות תואר בומבסטיים.בסופו של דבר החל 
מתקופה זו פוקד משבר חמור ביותר את האזור,וחוסר היציבות השלטונית מוביל לאנרכיה מוחלטת 
של מלחמות בלתי פוסקות בין השבטים הערבים השונים על רקע תמיכתם של כל אחד מהם בנציגו 
כמלך.כתוצאה מכך בשנת 1859 הושמה העיר צנעא במצור שהיה מלווה ברעב ובמעשה ביזה 
ושוד, רבים מיהודיה בורחים אל מחוץ לעיר ובראשם ראש הקהילה הרב סליימאן קארה.זה האחרון 
נרדף באופן אישי ע"י ראש המורדים שראה בסמכותו איום על כס מלכותו.בשנים אלו מגיעה תימן 
למצב של התפוררות והתרסקות אין שליט ואין שלטון ,איש הישר בעיניו יעשה ,הפעילות הכלכלית 
קורח  ר' עמרם  לנו  נותן  זה  למצב קטסטרופלי  מצוין  מיושביה.תאור  והעיר מתרוקנת  מושבתת 
בספרו 'סערת תימן' עמ' ל"ב ,וכך הוא כותב : "מלכות אדוני הארץ מוט התמוטטה מאחרי מות 
המלך אלמהדי עבדאללה )1834( ומזמן לזמן נתמעטו הכנסותיה וגברו יציאותיה )הוצאותיה(,עד 
נתרוקנו אוצרותיה ,ומשנת בק"ע ,)תרי"ט/1859(,אפסו כוחותיה.כל עם הארץ מרדו מלשלם חוקי 
המלכות.שודדים פרצו בכל הדרכים,אפילו ברחובות במדינת צנעא אין בטחון ואין מאזין לקול שוטר. 
אנשי הזרוע ידם השלטת כי אין עוד מלך מושל ולא צבא לוחם.שכונת היהודים הייתה למשסה.בכל 
יום פחד ומורא כי יבואו חיל המורדים לשלול שלל ולבוז בז.ומחדרים אימה הנוגשים אצים, הביאו 
לחם ומזון לשומרים אשר בקיר החומה וכבר כלתה פרוטה וכל הבורח את נפשו הציל.בימים ההם 

נתרוממו נשיאי הערים והכפרים אפילו אותם הסמוכים לצנעא מהלך שעה או שתיים".
אחד האנשים החשובים ביותר בתקופה זו שמספק לנו מידע מדויק על מצבן של הקהילות היהודיות 
בתימן בכלל ובעיר צנעא בפרט הינו ר' יעקוב ספיר שליח הקהילה הפרושית בירושלים.מספרו אנו 
למדים כי בשכונה היהודית בצנעא היו אז כ 6000 בתים אך רובם ננטשו בגלל המצב החמור.רוב 
בתי הכנסת סגורים על מנעול ובריח ובמיעוטם מתכנס מנין מצומצם לתפילה בשבת בלבד. מצב 
היהודים מוצאים מקלט  לכיבוש התורכי ב 1872.מרבית  זה נמשך במשך כל השנים הנ"ל עד 
אלו  והמבודדים.בכפרים  הסמוכים  בכפרים  השוכנות  הקטנות  היהודיות  בקהילות  וכלכלי  מדיני 
התבססה הכלכלה על יצרנות מקומית ולא הסתמכו על הכלכלה הארצית שבלאו הכי התמוטטה.
גם מבחינה ביטחונית לא היה חשש מהשבטים האלימים כי עיקר דעתם הייתה נתונה להשתלטות 
על המרכז השלטוני שישב בעיר הבירה.ר' יעקב ספיר מספר שהיה בתקופה זו בתימן מספר לנו 
על קהילות יהודיות רבות הסמוכות לצנעא כמו רוצ'ה,כוכבאן,שבאם,עמראן,קריית אלקבאל ועוד.
המצב המדיני גרם לכך שקהילות אלו הכפילו את עצמן בגלל פליטי צנעא שהרחיקו לכת אף לכפרים 
מרוחקים יותר ולא הסתפקו בכפרים הקרובים בלבד,אם מפאת הצפיפות שנוצרה ואם מחמת הפחד 
מלהשאר קרובים למוקדי החיכוך.ידועים לנו שמותיהם של רבנים גדולים שהפכו לפליטים כמו רבה 
שראשי של העיר ואחיו ר' יחיא קארה,ר' יחיא בדיחי, ר' סאלם קאפח, ר' שלום מנצורה, ר' יחיא 
קורח ואחרים, אלה נתפרסמו מאוחר יותר משחזרו לצנעא עם הכיבוש התורכי ואודותיהם נספר 
בעתיד.מאידך ישנם רבים שנשארו במקומות גלותם ולא שבו ועל חלק מהם אנו שומעים מאוחר 
יותר ממסעותיו של ר' חיים חבשוש שמוצא יהודים במקומות נדחים בכל מרחבי תימן.ישנם גם 
כאלה שאבדו עקבותיהם כגון הדיין ר' שלמה אביץ' שגלה מצנעא ונעלם.בפרק הבא נספר על דרך 

קליטתם של הפליטים הגולים במקומות מושבותיהם.

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

העלון מודפס בסיוע
מכון בן-צבי

לחקר קהילות ישראל שבמזרח


