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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’ 9

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

חודש ניסן תשע״ו

דבר יו״ר האגודה

על פי מניין החודשים בתורה, חודש ניסן הוא החודש הראשון לחודשי השנה:
"ַהחֶֹדׁש ַהֶּזה ָלֶכם רֹאׁש ֳחָדִׁשים ִראׁשֹון הּוא ָלֶכם ְלָחְדֵׁשי ַהָּׁשָנה." )שמות י"ב ב(

החודש מכונה גם חודש ה"אביב": "ָׁשמֹור ֶאת חֶדׁש ָהָאִביב ְוָעִשיָת ֶּפַסח ַלה’ 
ֱא-ֹלֶהיָך." )דברים ט"ז א(.

'ניסן' הוא השם הבבלי שהעלו ישראל עמם מבבל.
היו שניסו למצוא בצליל השם 'ניסן' את המילה: 'ניצן' המרמזת על החודש: 
"ַהִּנָּצִנים ִנְראּו ָבָאֶרץ ֵעת ַהָּזִמיר ִהִּגיַע ְוקֹול ַהּתֹור ִנְׁשַמע ְּבַאְרֵצנּו" )שיר השירים 

ב' יב(.

בחודש ניסן חלים הפסח וחג המצות:
ַּבחֶֹדׁש ָהִראׁשֹון ְּבַאְרָּבָעה ָעָׂשר ַלחֶֹדׁש ֵּבין ָהַעְרָּבִים ֶּפַסח ַלה'.

ּוַבֲחִמָּׁשה ָעָׂשר יֹום ַלחֶֹדׁש ַהֶּזה ַחג ַהַּמּצֹות ַלה' ִׁשְבַעת ָיִמים ַמּצֹות ּתֹאֵכלּו. )ויקרא 
כ"ג ד-ו(

פסח הוא חג הגאולה. לאחר יציאת מצרים הפכו הסיפורים המשפחתיים של 
ספר בראשית לסיפור של היווצרות הלאום - עם ישראל. ספר שמות המתאר 
את יציאת מצרים ואת המאורעות שבאו לאחר מכן הוא במהותו ספר חברתי. 
כלומר, בנוסף לממד הדתי והלאומי, אנו רואים כי יסוד עם ישראל בחוקים 
החברתיים שניתנו לנו וביחסים בין אדם לחברו. בימים אלה עם ישראל טרוד 
בהכנות לקיום מצוות הפסח. הכנות הכוללות ניקיונות,  עשיית סדר בארונות 
ובפינות הבית, רכישות וקניות להתחדשות לקראת החג, דיונים משפחתיים 
חוזרים כל שנה היכן חגגנו את ליל הסדר אשתקד ולאן פנינו מועדות השנה?

בואו נבחן את עצמנו ונשאל כמה זמן ותשומת לב מקדישים אנו לנושאים 
יציאת מצרים? האם  הנזכרים בפרשות התורה שלאחר פרשת  החברתיים 
היחלצות רבים וטובים ערב החג לסייע לנזקקים בחבילות שי ומתנות שונות 

לקראת החג מסתיימת בתום שבעת ימי החג או נמשכת כל ימות השנה?
להתחדשות  ומופת  סמל  להוות  מנסה  ותרבות  חברה  לטיפוח  האגודה 
"שירה"  שבת  שהיו:  האירועים  בין  לחג.  מחג  רק  לא  חברתית-תרבותית 
ותכנים  לימוד  באווירת  "זכור"  שבת  בטבריה,  רבה  ובהתרגשות  עם  ברוב 
חדשניים בנתניה, לבין האירועים המתוכננים: השתתפות בפסטיבל "יערות 
מנשה" בחודש אייר, ימי עיון תרבות צליל ושירה בים המלח בתחילת הקיץ. 
יהודי  ועיון במסגרת המכון לחקר  אנו מקיימים פעילות שוטפת של מחקר 
תימן ע"ש עובדיה בן שלום במכון בן צבי בירושלים. אנו מעורבים ביוזמות 
להרחבה והעמקת לימוד התכנים החשובים של מורשת יהודי תימן, באמצעות 
דיונים בכנסת ובמערכות החינוך השונות. אנו קוראים לידידנו להתעדכן באתר 
האינטרנט של  האגודה בהיבטים שונים של תרבותנו ובאירועים המתוכננים 

בחודשים הקרובים.

ד"ר יגאל בן שלום
יו"ר האגודה לטיפוח חברה ותרבות

מעניינא דיומא

חג הפסח – זמן חירותנו

מאז יצאו אבותינו עד שנה זו, עד לשנת תשע"ו חלפו 3328 שנים. לזכר ההתהוות 
הראשונית של האומה היהודית, ועל פי מצות התורה, אנו חוגגים חג הפסח ברוב 
והגאולה מעבדות  ולנו אותן שנים של שעבוד במצרים  לבנינו  ומשחזרים  פאר 

לחירות. 
ההכנות  שכל  תימן  ביהדות  במיוחד  מאד,  גדולה  היא  הפסח  לחג  ההתכוננות 
העיקריות נעשות בכל בית ובית, החל מאסיפת החיטה משעה קצירה, ברירת 
החג.  בערב  המצות  לאפיית  ועד  בזה  וכיוצא  הטחינה  לקראת  החיטה  גרעיני 
מאמצע חודש אדר, זוכה תימן לגשמים שממלאים את מאגרי המים. היהודים 
נהנים מהעונה הזאת לקראת חג הפסח, ובכל עיר ומושב מנצלים את המאגרים 
או הנחלים כדי לרחוץ כלים ולנקות כל מה שצריך לנקות ולגנוז. אצל כל קהילה 
וקהילה בתימן גדולה מאד, משום שכל אחד חש בלבו את החובה להתכונן לחג 

הפסח ולהשקיע כל מאמץ גופני וכספי כדי לממש את חגיגת חג החירות.
בימי הפסח  נהנים  ורדאע(  ד'מאר  צנעא,  ברוב תימן )מלבד הערים המרכזיות 
מאכילת מאפים מקטניות, לעומת הערים הנ"ל שאצלם החיטה היא תפריט חשוב 
לא רק בגלל אכילת מצות בליל הסדר ולמחרתו, אלא שהם נהנים מכך במשך כל 
חג הפסח, לעומת בני הכפרים ורוב הישובים שהמאפים מקטניות, הם התפריט 

החשוב לכל ימי החג.
בספרו  כותב  הוא  וכך  הפסח  חג  לקראת  המצב  את  מתאר  נחום  לוי  יהודה 
"מצפונות יהודי תימן" בזו הלשון: "עונת הקציר שחלה בחודש תשרי, יהודי תימן 
מכינים את המצה שמורה. כל איש יכול להתקשר עם אחד האכרים וקונה ממנו 
ערוגה ָקָמה מתוך שדהו, ומכוון לאחד הימים הבהירים מעננים, יוצא לשדה כדי 
לקצור את ָקָמתֹו, ומביאם הביתה אלומות אלומות בתוך שקים. גוזזים בבית את 
השבולת מן הקנים, מיבשים ודשים או חובטים אותם במקלות באחד החדרים. את 
קני השבלים אוגדים ומצניעים אותן כדי לסכך בהן סוכות. לאחר שחובטים את 
השבלים, זרים ומנפים אותם ולפנינו חיטה של מצה שמורה משעת קצירה, אשר 

מוצנעת בכלי חרס במקום קריר, עד פורים.
החיטה היפה והמלאה ביותר מובאת מהשוק לבית היהודי, ומרגע ֲהָבָאָתּה נוהגים 
בה אנשי הבית בחומרה ובהקפדה. נשות הבית מתכוננות בדחילו ורחימו ְלָבְרָרּה, 
בשעת  החיטה  על  רוק  וחלילה,  חס  יינתז,  לבל  פיהן  מכסות  מעשה,  ובשעת 
גרגרי  מרובה.  ובסבלנות  באיטיות  נעשה  החיטה  בירור  דיבור.  או  התעטשות 
אבנים, מוץ, גרגרי חיטה בקועים, נלקטים ומוצאים בהקפדה רבה עד שהחיטה 
הנשארת מתנקית לחלוטין. וכדי שקמח החיטה יהיה לבן, מובא מהשדה עשב 
ידוע הנקרא "ַחְרַמל". מעשב זה – שהגבר הוא שמביאו הביתה מן השדה, ולשם 
קטיפתו הוא יוצא לשדה בחצות היום )הערה: ההקפדה של חצות היום )ביום 
שכולו שמש( מפני הטל שעל העשבים, שאין ספק כבר התיבשו. גם אם היה 
יום מעונן אין לוקטים בו עשבים, מחשש שמא ירדו טיפין של גשם על העשבים, 

ועשבים שנלקטו קודם חצות היום או ביום מעונן, פסולים( – שוטחות הנשים  

מרדכי יצהרי



על הקרקע שכבה ראשונה ומפזרות עליה שכבה ראשונה מהחיטה המבוררת; 
על גב זו חוזרות ושוטחות שכבה שנייה מהעשב ועליה מפזרות שכבה שנייה של 
חיטה וכן הלאה, עד שהחיטה נכרכת בין שכבות העשב. עשב זה מפריש לחות 
ובשעת טחינתה מופרשת הקליפה,  גרעיני החיטה  המרטיבה )המרככת( את 
ְוַהּתֹוְך נשאר לבן. לאחר מעשה זה של כריכת החיטה בעשב ה"ַחְרַמל" כיום 
תמים – שקורין לו "טינון" )הערה: מכשירין פ"ג משנה ד, וה, וראה מוע"ק דף 
ו, ע"ב( – ופעולתו המצופה, מוציאות הנשים את החיטה מבין כריכי העשב 
ושוטחות אותה באויר החפשי והחם, כל כך למה ? כדי שחמימות האויר תצמק 
את ַהּתֹוְך של גרגיר החיטה שספג קודם לכן לחות, וע"י כך ייבדל התוך מקליפתו. 
רק לאחר מכן, החיטה נטחנת בריחים והקמח מתנפה בנפה צפופה, שממנה 
הוא יוצא נקי ולבן, ונאגר בכלים מיוחדים שבהם הוא משתמר עד הגעת שעתו 

לאפותו מצות.
ההכנות לקראת הפסח במשכנות היהודים, משנות ממש את פני מקום הישוב 
ִפְרֵקנּו זה  כולו. אוירת החג הממשמש ובא, מורגשת אף בין הערבים. פתחנו 
שקודם  אלא  בה.  לשימוש  עד  ושימורה,  טחינתה  החיטה,  התקנת  במעשה 
לטחינתה מנקרים ְּבַמּקֹור )הערה: ר' כלים, פרק כ"ט, משנה ו, ועיין ר"ע(  את 
הריחים כדי להכשירם לתכלית זו. ממילא, כיון שעומדים אנו בפרק ַמּקֹור ונקירתו, 
בעת ובעונה אחת עם נקירת הריחים, מנקרים את ה"ַמְזַחק" )הערה: שתי אבני 
יד, צור או חלמיש, לשחיקת תערובת פלפלין ירוקים בתבלינים, תערובת הנקראת 
"ְזחּוק" ולשחיקת שאר תערובות קלות. מין מטחנה מאבן שטוחה, וידית אבן 
המכילה  מתובלת  חריפה  תערובת  שוחקים  שבאמצעותן  מחוספסות,  עגולה 
ו"ַּכּבְזֶרּה" )כוסברה(  פלפל חריף, שום, כמון, היל, ציפורן, פלפל שחור, מלח 
"נקר".  מן  ולחידודן,  ריחים  לניקור אבני  - מכשיר  ַמּקֹור  בזה.  וכיוצא  עגבניה 
בארמית "ַמּקֹוָרא". ר' משנה: "ַיד ַהַּמּקֹור – ִטְפַחִים" )כלים כט, ו(   בערבית: 
"ִמנַקאר" – מ"י( ִׁשְכבֹו ְוִרְכבֹו, כיוצא בכך, כלים שנתייחדו ומשומרים הם בכל 

ימות השנה לפסח... 
מתוך  הפסח.  לחג  בהכנות  וזריזותן  בזהירותן  מצטיינות  העבריות  תימן  נשות 
בקיאות נפלאה בדיניו הלכה למעשה. הגעלת כלים, ניקוי המצעות, סיוד הבית 
והכנת עצי הסקה קלים להבערה – הכול בכול מוטל עליהן. נוהגים התימנים 
לאכול בפסח מיני קטניות כגון: פולים, עדשים, אפונה, חלבה ושאר מיני תבלינים 
– על הנשים מוטלת חובת ניקוין מפסולת אבנים או גרגיר שהוא מחמשת מיני 

הדגן"...
משום  בו  יש  כהלכתו,  נעשה  כשהוא  המחודשת  ישראל  במדינת  הפסח  חג 
התגשמות חזון הגאולה, בהתקבץ עם ישראל מארצות הפזורה, ובשיבתו לארצו, 
מיוחד  יתרון  לחירות.  מעבדות  ליציאה  סמל  בכך  יש  חפשי,  כעם  בה  לחיות 
לחג זה, שהוא משקף במהותו צירוף חזון חירותו של האדם, בעונת התחדשות 
הפריחה בתקופת האביב, אביבו של האדם והתגברות רצונותיו ושאיפותיו לחיי 
דרור ועצמאות. חג הפסח, הוא הראשון במסלול החגים של עם ישראל, ואף 
החשוב שבהם, כיון שהוא אבן יסוד בהתהוות היהדות, בעיצוב הזהות היהודית 
ובהעמקת השרשיות והשייכות לעם ישראל, לֲעָברֹו ולֲעָרָכיו הנצחיים. חג הפסח, 
דרכו  ישראל. עם שסבל בראשית  והתהוותו של עם  לידתו  סיפור  מבטא את 
להיות עם  יתעלה  ע"י הבורא  נבחר  עריצים אכזרי,  מחיי עבדות תחת שלטון 
סגולה כדי למסור לו את התורה ולהעביר באמצעותו את האמונה בא-ל אחד 
לכל האנושות. חג הפסח, כולל כל המרכיבים של ההוויה היהודית: גלות, סבל, 
אמונה, ניסים, חירות, גאולה, מתן תורה, נדידה, כניסה לארץ. מרכיבים אלה 
ביטוי  לידי  ובאים  היהודית,  ההיסטוריה  כל  לאורך  בזה  זה  ואחוזים  משולבים 
חזק ומוחשי בחג הפסח. יתרון מיוחד לחג זה, שהוא משקף במהותו צירוף חזון 
חירותו של אדם, בעונת התחדשות הפריחה בתקופת האביב, ֲאִביבֹו של האדם 

והתגברות רצונותיו ושאיפותיו לחופש ודרור, שלום ובטחון. 

 מרדכי יצהרי

ַאשִּתי ֲחִּביִּבי ְוַיּכִסיִני ְסַלּב/ ְוַלא ְּבִגיִצ'י ְוַיִּכִסיִני ֲד'ַהּב
רצוני באוהבי וילבישני )בגדי( פשתן, ולא שנואי וילבישני זהב.

ַאְיּיִחין ְּתַּגִרּב ַצאִחַּבך? ַסאַעּת ֲמִצ'יַקּך
אימתי תנסה חברך? בשעת מצוקתך:

ר"ל: מבחן הנאמנות בין חבר לחברו, מתגלה בשעה שאחד מהם נתון במצוקה. 
חבר וריע נאמן מתייצב לאלתר, כדי לסייע בידי חברו, שאם לא כן, איננו חבר 
אמיתי, והוא בבחינת מה שאמרו חז"ל: "נראים כאוהבים בשעת הנאתם ואין 

עומדין לאדם בשעת דחקו" 

מאוצר הפתגמים והמשלים

דיואן השירה התימנית הכללית / מרדכי יצהרי

השירה  ״דיואן  של  לאור  ההוצאה  על  לבשר  שמחים  אנו  גדולה  בהתרגשות 
התימנית הכללית״. מפעל חיים של הסופר והמשורר מרדכי יצהרי. הדיואן כולל 
מאות שירים ממסורת השירה התימנית המוסלמית וכן שירים הכתובים בערבית 
שחיבר מרדכי יצהרי בעצמו. במשך למעלה משישים שנים המחבר אסף שירים 

מתימן, טקסטים ולחנים.
ותקליטים מתימן. את  הגיעו אליו שירים בקלטות  והששים  בשנות החמישים 
חלקם הוא הביא איתו לארץ כשעלה בעליית כנפי נשרים. בסבלנות אין קץ ישב 
והאזין לקלטות, תמלל את הטקסטים ותרגם אותם מערבית-תימנית לעברית. 
חלק מהשירים בספר מוכרים לחובבי השירה התימנית בארץ כי זמנים תימנים 
משלנו כמו אהרון עמרם, ציון גולן, אבנר כהן ועוד ביצעו אותם. זהו ספר חובה 

לכל חובבי השירה התימנית. 
דיואן השירה התימנית הכללית מאת מרדכי יצהרי. 633 עמ', בהוצאת האגודה 

לטיפוח חברה ותרבות. 

ספרים חדשים



גולי חוברי-קאפח

)תקציר מתוך הספר:"החוט של סבא"(

– "ָׁשלֹום ְלָך, ָהַרב.... ְיִחיֵאל?"
ַמְכִריז ַרב ַהְּׁשכּוָנה, ֲחִצי ׁשֹוֵאל...

– "ֲעֵליֶכם ַהָּׁשלֹום!" – ֵמִׁשיב ר' ִיְחֵיא ְּכֶהְרֵּגלֹו 
ִּבְמאֹור ָּפִנים, מֹוִׁשיט ָיד ָלַרב ּוַמְזִמינֹו ֵאָליו 

ַלֲחנּות – ִּבְפִנים.
– "ַאְך ָלָּמה ּוַמּדּוַע ּתֹאַמר ֶׁשֲאִני ַרב –
ַוֲהֵרי ִעם ַהְּבִרּיֹות ָלִריב – לֹא ֹאַהב"...

ִמְתלֹוֵצץ ר' ִיְחֵיא ְודֹוֶחה ֶאת ּתַֹאר ַהָּכבֹוד,
ַמְדִּגיׁש ֶׁשהּוא ַרק ִאיׁש ָּפׁשּוט ֶׁשרֹוֶצה ַלֲעבֹד...

ּוְבִלּבֹו הּוא ָּתֵמַּה – ִמְתַּפֵּלא
ַמה הּוא ֶזה ֶׁשִּבְכבֹודֹו עֹוֶלה –
ֶׁשַרב ַהְּׁשכּוָנה ֶאל ֲחנּותֹו ַמִּגיַע
ְּבֶעֶרב ֶּפַסח, ִּפְתֹאם ְּבַמְפִּתיַע.

ֵמַאַחר ֶׁשַּכָּידּוַע ְלָך ֲאִני ַרב ַהְּׁשכּוָנה,
ֲאִני ִמְׁשַּתֵּדל ַלֲעׂשֹות ֶאת ֲעבֹוָדִתי ֶנֱאָמָנה,

ּוְבֶעֶרב ַחג ַהֶּפַסח – ַהְמַמְׁשֵמׁש ּוָבא
ִלְמּכֹר ֶאת ֶהָחֵמץ – ֲהֵרי זֹו חֹוָבה!

ָאז ִהְנִני, ַּגם ָּכאן – ְלָפֶניָך,
ְוַאָּתה – ְמֹכר ִלי ָּכֵעת ֶאת ֲחֵמֶצָך.

ַרק קֶֹדם אֹוִדיֲעָך – ַּכָּמה ָעֶליָך ְלַׁשֵּלם,
ְּכֵדי ְלַהְסִּדיר ֶאת ַהְּמִכיָרה, ְּבֹאֶפן ָׁשֵלם"...

– "ֶרַגע, ְּכבֹוד ָהַרב, ָאָּנא ַהְמֵּתן"...
עֹוְצרֹו ר' ִיְחֵיא, ֶאת ַהֶּקֶצב ְמַמֵּתן.

– "ִאם ָנא ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶניָך...
הֹוֵאל ָנא ְלַהְסִּביר ֶאת ְצָעֶדיָך!"

– "ַהֻאְמָנם ִּבַּקְׁשָּת ֶׁשֶאְמּכֹר ְלָך ֶאת ֶהָחֵמץ?
ֵאין ְּבָכְך ָּכל קִֹׁשי! לֹא ָצִריְך ְלִהְתַאֵּמץ!

ֲאִני, ַהּמֹוֵכר, ֹאַמר ְלָך ַּכָּמה ַעל ְסחֹוָרִתי ֲאִני ְמַבֵּקׁש
ְוַאָּתה, ַהּקֹוֶנה, ְּתַׁשֵּלם ִלי ָּכל ַמה ֶׁשִּיָּדֵרׁש"...

– "לֹא, ֵאיְנָך ֵמִבין, ֶרּב ְיִחיֵאל!" – ּפֹוֵסק ָהַרב,
ּוְכָבר מּוָכן הּוא ִלְׁשטַֹח ׁשּוב ֶאת ְּדָבָריו...

ַאך ר' ִיְחֵיא – ְּבִחּיּוְך ָרָחב,
לֹוַמר ֶאת ְּדָברֹו ַּגם הּוא ָחב:

– "ְּכבֹוד ָהַרב, ֲאִני ָאְמָנם סֹוֵחר ָחָדׁש ּוָפׁשּוט
ַאְך ָּכל ֶיֶלד ָיכֹול ְלַהְסִּביר ְלָך ֶאת ְּכָלֵלי ַהּׁשּוק:

ִמי ֶּׁשּקֹוֶנה – ְמַקֵּבל ְסחֹוָרה
ְונֹוֵתן ֶּכֶסף – ִּבְתמּוָרה,

ּוִמי ֶׁשּמֹוֵכר – ְמַקֵּבל ַּתְׁשלּום
ְולֹא ְמַׁשֵּלם ְּכלּום!"

– "לֹא, ֶרּב ְיִחיֵאל, ֵאיְנָך ָצִריְך ַמָּמׁש

ִלְמסֹר ִלי ֶאת ְסחֹוָרְתָך! ְמִכיַרת ָחֵמץ – ְּבִלי ְלִהְתַאֵּמץ?
ָּכל ֲחֵמְצָך ֻּכּלֹו – ִיָּׁשֵאר לֹו ַּבֲחנּוְתָך...

ַאָּתה ִּתְמּכֹר ִלי ֶאת ֶהָחֵמץ ַרק ִּכְבָיכֹול
ְוֶזה ִיָּׁשֵאר ְּבִפָּנה ִנְסֶּתֶרת ְוֵיָחֵׁשב ֶּכָעָפר – ַּכחֹול"...
– "ֲאָבל, ְּכבֹוד ָהַרב, ֲהלֹא ִנְצַטֵּוינּו ַעל 'ַּבל ֵיָרֶאה 

ּוַבל ִיָּמֵצא'...
ְוַלֲעֹבר ַעל ִאּסּור ָחמּור ֶזה ֵאיֶנִּני ְּכָלל רֹוֶצה..."

ָצַחק ר' ִיְחֵיא ִּבְלָבִבּיּות
ְוָהַרב – ָׁשַתק, ְּבַהְבִחינֹו ַּבְּמַגָּמִתּיּות...

אֹו ָאז ָמָצא לֹו ר' ִיְחֵיא ְׁשַעת ּכֶֹׁשר
ְלַהְסִּביר ֶעְמָּדתֹו, ִּבְנִחיׁשּות, ְּבֹתם ּוְביֶֹׁשר:
ְּבֵׁשֶטף ַמְדִהים, ְּבֶקֶצב ֶׁשֵאין ִאיׁש ְמַצֶּפה

ֵהֵחל ְמַצֵּטט ִּדְבֵרי ֲחָכִמים ֵמַהְּגָמָרא – ַמָּמׁש 
ְּבַעל-ֶּפה!

עֹוֵבר ַל'ֲהָלָכה ְלַמֲעֶׂשה' – ּוְמַסֵּפר ְּבקֹול ֲחִריִׁשי
ָּכל ַהָּידּוַע לֹו ְּבִעְנָין ֶזה – ִמִּנְסיֹונֹו ָהִאיִׁשי.

ֵאיְך ָנֲהגּו ֶּבָחֵמץ ֲאבֹוָתיו ְּבֵתיָמן, ְּבֶדֶרְך ֶׁשל 
ְמִכיָרה ַמָּמׁש

ְוֵכיַצד ּפֹוֵתר הּוא ֶאת ַהְּבָעָיה – ְּכסֹוֵחר ָחָדׁש...
- - -     - - -      - - -

ָּכל אֹוָתּה ֵעת ֶׁשִהְרָצה ר' ִיְחֵיא ֶאת ְּדָבָריו,
ִהְקִׁשיב ָהַרב ְלָכל ִמָּלה – ֶקֶׁשב ָרב.

– "ֶרּב ְיִחיֵאל ַהָּיָקר, ֵאין אֹוְמִרים ִׁשְבחֹו ֶׁשל ָאָדם 
ְּבָפָניו

ַאְך ְּדָבֶריָך ָנֲעמּו ְלָאְזַני נַֹעם ָרב.
ֵאיֶנִּני ַמִּכיר עֹוד סֹוֲחִרים ֶׁשְּכַמֲעֶׂשיָך ַיֲעׂשּו 

ְּבָכזֹאת ַהְקָּפָדה
ּוְלִפיָכְך, ֲעבּוָרם – ְמִכיַרת ָחֵמץ זֹו ַהֶּדֶרְך ַהְיִחיָדה.

ְּבָך – ִנָּכר ֶׁשַּתְלִמיד-ֲחָכִמים ָּגדֹול ִהְּנָך
ְולֹא נֹוַתר ִלי ֶאָּלא ַרק ְלַׁשֵּבֲחָך!

ִיְרּבּו ְּכמֹוְתָך ְּבִיְׂשָרֵאל!
ַצִּדיק ַאָּתה, ר' ְיִחיֵאל!"

ְור' ִיְחֵיא ְּברֹב ַעְנְוָתנּותֹו מֹוֶחה
ַעל ִּדְבֵרי ַהֶּׁשַבח ּוִמָּיד אֹוָתם ּדֹוֶחה.

ִמְתַנֵּצל ַעל ֶׁשִּבְדָבָריו ָּגַרם ָלַרב ִעּכּוב
ּוִמָּיד ְמַבֵּקׁש ְסִליָחה, עֹוֶׂשה עֹוד ִסּבּוב...
ְמַמֵּלא ּכֹוס... ּוִמיֵני ְקָליֹות ְמלֹא ַהָּיַדִים,
ְמַכֵּבד ֶאת ָהַרב: "'ֻיַּקח ָנא ְמַעט ַמִים'...

ְו... 'ִאם ָנא ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶניָך – ַאל ָנא ַתֲעֹבר 
ֵמַעל ַעְבֶּדָך'...

ָיקּום ָהַרב ְויֹאַכל ִמַּמֲעֵׂשי ָיַדי... 'ַּבֲעבּור 
ְּתָבֲרַכִּני ַנְפֶׁשָך'..."

ְוָהַרב – ָהמּום ַאף ָנבֹוְך,
לֹא ָזכּור לֹו ָּכֶזה ָמבֹוְך:

ְיהּוִדי ָיָקר, ַּתְלִמיד ָחָכם ּוַבַעל ַמֲעָלה
ַמְקִטין ַעְצמֹו ָּכל ָּכְך ְוָלַרב נֹוֵתן ָּכבֹוד ּוְגֻדָּלה...

- - -     - - -      - - -
ַהְּמָלאָכה ְמֻרָּבה,

ְלַסְּיָמּה – זֹו חֹוָבה.
ִאיׁש ַחִיל ָחרּוץ,

ְללֹא ֵלאּות ְוֵתרּוץ,
ִיְׁשַלח ָידֹו ְּבָכל ְמִׂשיָמה ַהְּדרּוָׁשה ֶלָחג ַהָּקֵרב,

ְוַיֲעֶׂשָה ִּבְרִצינּות ּוְבִהְתַלֲהבּות – ִמָּכל ַהֵּלב:
ַיְׁשֶרה ִצּמּוִקים ְוִיְסֲחֵטם ְלִמיץ ֲעָנִבים ַל'ִּקּדּוׁש',

ָיִכין ֲחרֶֹסת, ַאֲחֵרי ֶׁשָּכל ַהחֶֹמר ִקֵּבל ִמָּיָדיו ִּכּתּוׁש,
ִיְטַחן ְּבמֹו ָיָדיו ֶאת ַהַּתְבִליִנים ְוָיִכין 'ִחְלֵּבּה' ּו'ְסחּוג'

ְועֹוד ָּכל ַמה ֶׁשַּבֲעַדת ַהֵּתיָמִנים – ַלֲעׂשֹות ָנהּוג.
ַאף ַיֲעזֹר ְלִאְׁשּתֹו ֶאת ְּכֵלי ֶהָחֵמץ – ִּבְכֵלי 

ַהֶּפַסח ְלַהֲחִליף
ְוֶאת ַהַּבִית ְּבִמְצְרֵכי ֶהָחג – ְלַמְכִּביר ָיִציף,

ְּבַהְסִּבירֹו ְלָכל ְּבֵני ַהַּבִית ֶׁשָּכל ֶזה ָנחּוץ
ִּכי ַּגם ְלַאַחר ֶהָחג לֹא ִיָּכֵנס ְלֵביתֹו ְּדַבר ָחֵמץ 

ִמַּבחּוץ, ֵמֲחַׁשׁש ִאּסּור 'ָחֵמץ ֶׁשָעַבר ָעָליו ַהֶּפַסח'
ּוִמּתֹוְך ִהְתַעְּלמּות ִמְּמִכיַרת ָחֵמץ – ְלִפי ָּכל ֹנַסח...

חֹוֵזר ר' ִיְחֵיא ּוְמַׁשֵּנן ְּבִפי ֹכל ֶאת ִהְלכֹות ֶהָחג 
ְונֹוֵתן הֹוָראֹות,

ַמְסִּביר ַהֻחְמרֹות ְוטֹוֵען ֶׁשִּמִּצּדֹו – מּוָכן הּוא 
ֶלֱאֹכל ָחֵמץ ַרק ְּבָׁשבּועֹות...

... ּוְבַהִּגיַע ֶעֶרב ֶהָחג – 
ַוַּיְׁשֵּכם ר' ִיְחֵיא ַּבּבֶֹקר ַוַּיֲחֹבׁש ֶאת... אֹוַפָּניו, 
ַּכּמּוָבן – ֶאל ֲחנּותֹו ַהְּקַטָּנה ְמֻיָעדֹות ָּפָניו...

ְוַאף ִּכי ַהָּׁשָעה ּכֹה ֻמְקֶּדֶמת,
ֲחבּוַרת ְיָלִדים – ֶאת ָּפָניו ְּכָבר ְמַקֶּדֶמת.

ֵהם ֲהֵרי ִמָּׁשָנה ֶׁשָעְבָרה ָיֶפה זֹוְכִרים
ֶׁשֶהָחֵמץ ְּבִחָּנם ְּבֶעֶרב ָחג, ְוִאם לֹא ַמְקִּדיִמים 

– ֵיׁש ּתֹוִרים...
ָאז ְּבִׂשְמָחה ֵהם ָרִצים – ְמִריִעים:
"ַהֵּתיָמִני ִהִּגיַע!" – ֵהם מֹוִדיִעים!

ְוטּור ָארְֹך ֶׁשל ְיָלִדים ַאֲחָריו ִמְׂשָּתֵרְך,
ְמָזְרִזים ֲאֵחיֶהם ְוצֹוֲעִקים ְלֹאֶרְך ַהֶּדֶרְך:

"ֶהָחֵמץ ְּבִחָּנם ַהּיֹום ֵאֶצל ַהֵּתיָמִני!"
ּדֹוֲחִקים ֶזה ֶאת ֶזה: "ֲאִני ָהִראׁשֹון! ַאָּתה ַהֵּׁשִני!"

ְור' ִיְחֵיא ִמְתּבֹוֵנן, ְמַחֵּיְך ְוִלּבֹו ְמַהְרֵהר:
ְיָלִדים ֵאֶּלה ֲאִני ַמִּכיר, ֵאֵלְך ַוֲאַׂשְּמֵחם ַמֵהר!

ֶחְלָקם ֲהֵרי ָּבִאים ִמִּמְׁשָּפחֹות ָהְראּויֹות ִלְצָדָקה,
ָּברּוְך ֶׁשִּזַּכִני ַלֲעׂשֹות ִמְצָוה זֹו ַהּיֹום ַּדְוָקא!

ִּבְמִהירּות מֹוִׁשיט ר' ִיְחֵיא ַוְפִלים ְועּוִגּיֹות ְמלֹא ָחְפָניו,
ֲחִפיסֹות – ֲחִפיסֹות, ְלָכל ָהעֹוְמִדים – ְמַקְּפִצים ְלָפָניו.

ּוֵמרֹאׁש ַהּתֹור – חֹוְזִרים ְלסֹופֹו ׁשּוב
אּוַלי ַיְסִּפיקּו ְלַקֵּבל עֹוד ַמֶּׁשהּו ָמתֹוק ְוָאהּוב.

הסיפור )המופיע כאן בגרסתו המקוצרת( לקוח 
מהספר "החוט של סבא- סיפורי מופת מחייו של ר' 

יחיא קאפח זצ"ל" מאת בתו גולי חוברי-קאפח. 
ניתן להשיג את הספר באמצעות דוד חוברי 

בטלפון 050-5911022 
gulikh@walla.com :או בפנייה למייל



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.
בהקשר  סגורות  ומשפחות  פתוחות  בנושא משפחות  הרחבנו  הקודם  בגליון 
והדגשנו  ותלות/עצמאות  שימור/שינוי  התקרבות/התרחקות,  צירים:   3  – ל 
קריטריון  על  עונות  ועצמאות  שינוי  התרחקות,  שמאפשרות  שמשפחות 
המשפחה הפתוחה לעומת משפחות המאופיינות בהתרחקות, שימור ותלות 
עונות על קריטריון המשפחה הסגורה והסברנו את הקשר בין סוגי המשפחות 
לבין הפרשנות שהילדים נותנים לסגנונות השונים והמשפיעים על כיוונם בחיים.

אם נסתכל על זרימת החיים של האדם נמצא מספר תקופות משמעותיות: 
1. בגרות צעירה )גילאים 18-39(.

2. בגרות אמצעית )גילאים 41-60(
3. בגרות מאוחרת )גילאים + 61(

גדלים,  נולדים,  אנחנו  דברים.  אותם  קורים  לכולנו  שבעצם  הוא  הרעיון 
מתגייסים, משתחררים, מחליטים לנסוע לחו"ל, נישאים, נכנסים למשפחות, 
ייראה  וכך הלאה עד שמתים.אצל כל אחד מאיתנו הציר הזה  ילדים  יולדים 

אחרת אבל המשותף הוא בכך שהכיוון הוא אותו הכיוון.
אז איפה השוני?

השוני הוא בנרטיב של כל פרט. כלומר בסיפור החיים של כל אדם אשר יש בו 
ערכים, עמדות, דעות, הסטוריה משפחתית, מחלות ועוד.

כלומר שאם אנחנו "מלבישים" על זרימת החיים שלנו את המשפחה, ניתן יהיה 
למצוא הקשר מצוין ליכולת ההתמודדות של כל אחד ואחד מאיתנו עם אירועי 
החיים. אם אני אגיע מבית קשה יום, בית שלהורים לא היתה הכנסה קבועה, 
או אם גרנו עם סבתא וסבא, או האם היתה בבית עמדה לגבי תנועת נוער, צבא. 
האם הבית היה פתוח או סגור. בתוך כל זה פועל כל פרט עם מבנה האישיות 

שלו ובתוך זה הוא בוחר מה לקחת מהבית הגרעיני ומה לא.
שליטה  לנו  יש  זאת  לעומת  והתקדמותם.  החיים  זרימת  על  שליטה  לנו  אין 
מלאה על הבחירה שלנו בכל נקודה בחיים. הרבה פעמים אנחנו חושבים שאין 
לנו ברירה ואין לנו אפשרות לבחור אולם אם אני אומר לעצמי שאני רוצה 
לבחור וידוע לי המחיר אז אני יכול לבחור אחרת.לפעמים אנחנו מוצאים אנשים 
ש"מחטטים" בסיבות להתנהגותם  כשבעצם זו היתה בחירה שלהם. לכן חשוב 
יבינו שיש  מאוד שהורים צעירים אשר הולכים לעשות "ריצה לטווח ארוך" 
להסתכל בכל נקודת זמן על המשפחה, עם מה היא מתמודדת, האם היא סגורה 

או פתוחה ולהבין שזו התשתית שעליה יעשו ילדינו בחירה.
זיכרו: מה שנתון בידינו וניתן לשינוי – אפשר לשנות. מה שתלוי בנו ולא ניתן  

אותו לשינוי – לא בידי. ועל כן נשחרר אותו כי אין מה לעשות איתו.

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
כוח  מוחלטת,מאבקי  אנרכיה  של  במצב  שרויה  צנעא  העיר  הייתה  ה-19  המאה  באמצע 
בינשבטיים בלתי פוסקים,קרבות מרים עם התורכים שניסו לבסס את מעמדה של האימפריה 
העותמאנית גם בחבל ארץ זה,ובתווך היהודים שסבלו מהתנפלויות, התנכלויות ומעשה ביזה 
העיר  הלכה  מכך  כל.כתוצאה  ובחוסר  בעירום  אותם  והשאירו  אותם  שהתישו  ורצח  שוד 
והתרוקנה מיושביה שנסו על נפשם בחפשם מקומות מסתור להחיות את עצמם.לא רק היהודים 
ברחו גם האוכלוסיה המקומית השפויה קצה נפשה מהמהומות המתמשכות.אחד מחכמי הדת 
המוסלמים המשפיעים  שברח היה אחמד אבן האשם שממקום גלותו פעל כנגד המלך הבלתי 
יציב ולאחר סידרת קרבות ומצור על העיר צנעא הוא הצליח  לגבור על האימאם המקומי 
והשתלט על העיר.גם אז בשנת 1850 כשנכנסו המנצחים לעיר היה זה בחג הסוכות הם התנפלו 
על היהודים שהיו כבר למודי ניסיון מהעבר)1818,1847(,והבריחו את רכושם ואו הסתירוהו 
ואף נמלטו מהעיר.מה שלא הצליחו להסתיר נשדד ונבזז ,ספרי תורה,דלתות וחלונות שנעקרו 
ממקומם ואף מעשי אונס למרבה המזל לא היו פגיעות בנפש.שוב הוטלו מיסים כבדים על 
היהודים.בשנת 1851 נמלט בן המלך המודח שאביו נרצח ומצא מקלט אצל שבטים שתמכו 
בו.הוא התארגן עם חייליו ושוב עלו למלחמה שנמשכה כשנתיים. בסיומה בשנת 1853 הגיע 
הקץ לשושלת הקאסמית בתימן שהחזיקה בכס האימאמות כמאתיים שנה,בסיומה של תקופה 
זו העיר נחרבה כמעט כליל, רוב בתי היהודים חרבו ורוב תושביה יהודים ומוסלמים גלו לערים 
מהרב  שנשלחה  אגרת  למשל  שנשמרו  מסמכים  מס'  מעידים  זו  עגומה  תקופה  אחרות.על 
הראשי ר' סלימאן קארה אל ר' משה חנוך הלוי מראשי הקהילה בעדן בה הוא כותב לו שבסוף 
1854 "הכופרים פלשו לבתינו ושדדו את כל אשר לנו והפיצו אותנו לארבע כנפות ארצנו.בתי 
כנסת עלו באש והעם מתהלכים בחוצות , ערומים,יחפים,צמאים ותשושים...הם נכבלו באזיקים 

והושלכו לכלא בידי גויים אכזרים".
מאגרת אחרת שנכתבה  מספר שנים מאוחר יותר )1872( מתברר ,כי הפשיטה של השבטים 
המוסלמים על שכונת היהודים נמשכה שבעה שבועות ובנוסף לנזקי הרכוש היה שוב מקרה 
של איבוד לדעת של אחד מתלמידי החכמים בעיר שלא עמד בעינויים הקשים שעונה במטרה 

לסחוט ממנו כופר נפש.
באותו זמן של אמצע המאה ה-19 חודשה בפעם השלישית גזירת המקמצים והפעם ביתר 
שאת , עתה לא הסתפקו שונאי ישראל בכך שהיהודים יבצעו מלאכה בזויה זו ושהשכר ישולם 
ע"י הקהילה ,אלא הם רצו גם להשפיל את ראשי הקהל ע"י כך שגזרו שרבני הקהילה בעצמם 
יעסקו במלאכה בזויה זו.הם תפסו 13 איש מנכבדי הקהילה כולל הרבנים החשובים וכפו עליהם 
את מלאכת המקמצות.בעקבות התנגדותם הם נאסרו ועונו והמוסלמים הוציאו פסק הלכה 
שיהודי שיסרב לעסוק בכך יותר דמו וביתו יהרס.רבים מאנשי הקהילה הושמו במאסר ועל רבים 
אחרים נכפתה המלאכה.רק לאחר תשלומי שוחד גדולים בוטלה גזירה זו אך אנשים פשוטים  

מקרב הקהילה המשיכו לעסוק בכך והקהילה שלמה את שכרם.
על הלך הרוחות בתקופה קשה זו של אנרכיה מוחלטת של איש הישר בעיניו יעשה ושל רמיסתם 
של היהודים עד דכה תחת  מסמרות נעליהם של בני השבטים המוסלמיים ,על כך מעידים 
היהודים   לקהילות  והגיעו  מצנעא  דרך  לא  בדרך  שיצאו  הקהילה  ראשי  של  זעקתם  מכתבי 

בקושטא ,בלונדון ובא"י מתוך מגמה לסייע להם בדרכים של פעילות דיפלומטית וכלכלית.
בהתייחסותם  מפנה  לנקודת  תרמו  והילך  ומעתה  המקומית  בעיתונות  התפרסמו  הדברים 
ובקשריהם של יהודי תימן עם אחיהם שבאירופה.מעתה והילך מצבם של היהודים ילך וישתפר 

אודות לפירסומם בעיתונות הבינלאומית.

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


