
פינת העורך  דבר יו״ר האגודה
ד״ר יגאל בן שלום

חודש שבט הוא ראש השנה לאילנות. ראש השנה לשנים - הוא 
חודש תשרי. לקראת תשרי המחשבה קולחת ועט הסופר קלה 
הנוראים  הימים  לקראת  ומחשבות  הגיגים  מאמרים,  בכתיבת 
והשנה המתחדשת. מה נכתוב בראש השנה לאילנות, לקראת 
חודש שבט? על אילו נטיעות, אילנות, פרדסים ועץ השדה נכתוב 
כאשר בהביטנו סביב רואים אנו בניינים, מגדלים ומפלצות בטון 
היכן  בלילה?  הירח  נוגה  ואת  ביום  השמש  אור  את  המסתירים 
לדורות  חרובים  שותל  אשר  ימינו  של  המעגל  חוני  את  נמצא 

הבאים?
נראה לי שתשובה הולמת לשאלות אלה נקבל אם נתייחס לפסוק: 
"כי האדם הוא עץ השדה". מה הם הנטיעות, עצי הפרי ושרשרת 

הדורות של האדם? מה ניטע ובמה נשקיע? 
שאנו  החשובות  הנטיעות  שונות.  מגלויות  בארצנו  התקבצנו 
יכולים להציע, אלה שתילים של תרבות ומסורת, אהבה וכבוד 

הדדי, משפחה, קהילה וחברה.
אלה הם העקרונות של האגודה לטיפוח חברה ותרבות. לאורם 
אנו הולכים ומנסים להוביל את החברה שלנו. מורשת יהודי תימן 
ותרבותם הרוחנית והחומרית מהווים עבורנו מעיין לא אכזב של 
מקורות השראה לפעילות בקרב צעירים ומבוגרים, בעיר ובכפר, 

בבתי הספר ובמרכזי תרבות, באולמות ובחיק הטבע.
מפעולותינו  מקצת  אפרוש  מקיים"  נאה  דורש  "נאה  בבחינת 
גושי  על  ויתגברו  פירות  ויעשו  יפרחו  אשר  הנטיעות  את  לקיים 

הבטון והאטימות התרבותית.
עלו  אשר  זקנינו  תיעוד  של  אדיר  מפעל  לאחרונה  השקנו 
רושמים  לבית:  מתימן. סטודנטים מקבלי מלגות הולכים מבית 
ומתרשמים, מצלמים, מקליטים ומעלים את פניני הלשון ותיאורי 
תימן  יהודי  של  וההתיישבות  העלייה  התלאות,  המסעות, 

לאמצעים דיגיטליים מתקדמים.
בחודש טבת התכנסנו בירושלים והבאנו בפני הציבור ערב מרתק 
מלמד  אורי  ד"ר  בהנחיית  שבזי  שלם  ר'  הלאומי  המשורר  על 
גולן. בשבת פרשת "ויחי" התכנסנו ברוב עם  ושירת האמן ציון 
בירושלים מיום חמישי בו הצגנו מופע אמנותי מסורתי והמשכנו 

לששי- שבת מלאי תוכן, הרצאות, שירה וחברותא. 
בתימן  הנשים  שירת  את  בירושלים  לציבור  נביא  שבט  בחודש 
של  הנהדרת  ובשירתה  עמוסי  תם  שרונה  ד"ר  של  בהנחייתה 
בשלח  פרשת  "שירה",  בשבת  בשארי.  גילה  הזמרת  חברתנו 

האגודה מזמינה את חבריה להיות אתנו בטבריה. 
ולפייסבוק,  האגודה  לאתר  להיכנס  הקוראים  את  מזמינים  אנו 
וכן להתקשר למשרדי האגודה כדי להתעדכן, להתרשם ולהיות 

שותפים שלנו באירועים ובעשייה החשובה בכל ימות השנה.
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חברים המבקשים לקבל את העלון בדואר על מנת להפיץ את העלון במקום מגוריהם יכולים לפנות אלינו בטלפון או בדוא״ל

עותניאל מנצור
האם ניתן לצאת ידי חובת ציצית בטלית קטנה לפי רבנו 

הרמב''ם?
הטלית הקטנה היא מעין חולצה חסרת שרוולים או בגד בעל ארבע 
החולצה  תחת  הזו  המצויה  הציצית  את  לובשים  ובימינו  כנפות, 
ללבוש טלית  חיוב  יש בכלל  נדון בשאלה האם  זה  העליונה. בפרק 
כזו או שמא אין ללבישתה יסוד ובסיס הלכתי ונראה את מנהג תימן 

בנושא.
כאמור, לדעת רבנו הרמב''ם חייב להתעטף ראשו ורובו, ולפי זה יש 
לומר שאין בלבישת טלית קטנה קיום מצווה מן התורה שהרי אין בה 
משום עטוף ובודאי אינה בגדר ראשו ורובו. והגר"י קאפח ביאר נושא 
זה: "'כללו של דבר, לא יצא בציצית לפי דעתם, אלא בצורה שיוצא בה 
ידי חובתו, והוא שיהיה עטוף בה, כשהוא מכסה ראשו ורובו',  הרי 
להדיא כי רק בצורה זו יוצא אדם ידי ציצית דאורייתא, וטלית קטן 
אין בו מצווה דאורייתא, ויש להזהר בו כמש''כ רבנו לעיל הל' ב כדי 

להזהר במצוות ציצית". 
וז''ל רבנו הרמב''ם: "אבל טלית של שאר מינין כגון בגדי משי ובגדי 
וכיוצא  עזים  של  ונוצה  ארנבים  וצמר  גמלים  צמר  ובגדי  גפן  צמר 
בהן אין חייבין במצות ציצית אלא מדברי חכמים כדי להזהר במצות 
ציצית והוא שתהיה מרובעת או יותר על ארבע ויהיה שיעורה כשיעור 
צמר  אלא  אינם  סתם  בתורה  האמורים  הבגדים  שכל  שאמרנו  

ופשתים בלבד". 
נמצא אפוא, כי לפי רבנו הרמב"ם אין חיוב כלל ללבוש טלית קטנה, 
שהרי אינה גדולה דיה כדי להתעטף בה ראשו ורובו, ואף שיש בה 
כדי לבוש אין בו כדי עיטוף.  ויתרה מזו, יש להיזהר שהרגל לבישתה, 
שהוא רק מעין מצוות ציצית, לא יעקור את נוהג לבישתה הנכון כפי 
שקיבלנו מרבותינו הקדמונים ויחליף את אופן העטוף כהלכה שהוא 

ראשו ורובו. 
ובקובץ הלכה ומסורה כתב שישנם אנשים שלא סמכו על הטלית 
הקטנה משום שחששו מכך שאין בה שיעור: "ויש שנהגו שלא לברך 
על הט"ק ופוטרים אותו בט"ג, משום שחששו שאין שיעור בטלית 

קטן". 
והרה"ג רצון ערוסי כתב בזה"ל: "...כאן המקום להעיר, שיהודי תימן 
עד למאה ה-18 סברו כדעות שהובאו בנימוקי יוסף על הלכות ציצית, 
שאין בטלית קטנה תורת עטוף ואין לברך עליו,  שהרי עיקר המצווה 
בבגד שמתעטפים בו, והראיה שמברכים 'להתעטף בציצית', וכן קטן 
שיודע להתעטף בציצית, חייב בציצית )סוכה מב, א(, ודבר זה הוא 
גופו של  בגד שמונח על  גדולה, שהרי טלית קטנה היא  רק בטלית 

אדם, והקטן והגדול שווים בו". 

)המשך מעבר לדף( 

חודש שבט תשע״ז



ט״ו בשבט במסורת תימן
ד"ר משה גברא, המכון לחקר חכמי תימן

בדורות האחרונים נוהגים בארץ ישראל להחשיב את ט"ו בשבט 
כחג בכך שלא אומרים תחנון בט"ו בשבט, באכילת פירות יבשים 
תימן  למסורת  נתייחס  זה  קצר  במאמר  ועוד.  עצים,  ובנטיעת 

בנושא.
ט"ו בשבט אינו חג בהיבט ההלכתי, בהסתמך על כך שט"ו בשבט 
מוזכר במשנה בתחילת מסכת ראש השנה כאחד מארבעה ראשי 
שנים, לעניין הפרשת תרומות ומעשרות מפירות האילן, כפי שא' 
באלול הוא ראש השנה למעשר בהמות. וכפי שא' באלול אינו חג 
אינו חג הלכתי.  כך ט"ו בשבט  במובן ההלכתי אלא ראש חודש, 
בהתאם לכך אין תפילה מיוחדת בט"ו בשבט כגון: תפילת מוסף 
או  נרות  הדלקת  או  סעודה  חובת  אין  מהתורה,  לחגים  בדומה 

הוצאת ספר תורה בדומה לחגים מדרבנן כמו פורים וחנוכה. 
בספרו  המועדים  לחלק  בשבט  ט"ו  את  צירף  לא  הרמב"ם  לכן 
משנה תורה, ועוד, הרמב"ם כלל את ט"ו בשבט בהלכות תרומות 
)פרק ה' הלכה י"א( וכן בהלכות מעשר שני. ועוד, בהלכות תפלה 
)פרק ה הלכה יד( כתב הרמב"ם "מנהג פשוט בכל ישראל שאין 
נפילת אפים בשבתות ובמועדות, ולא בראש השנה, ולא בראשי 
חדשים וחנוכה ופורים, ולא במנחה של ערבי שבתות וימים טובים, 
ולא בערבית של כל יום, ויש יחידים שנופלים על פניהם בתפלת 
נוהגים  שאין  כיום  בשבט  ט"ו  את  מזכיר  אינו  הרמב"ם  ערבית". 
לומר בו נפילת אפים. ברור שלפי הרמב"ם בט"ו בשבט נהגו לומר 

את נפילת אפים. 
ממקורות אלו עולה, שט"ו בשבט הינו יום לחקלאים בארץ ישראל, 
הפרשת  לענין  האילן  בפירות  חדשה  חקלאית  עונה  מתחילה  בו 
אומרים  שכן  ישראל,  עם  לכל  ההלכתי  במובן  חג  ואינו  תרו"מ, 
בו תחנון בשונה מחגים, ואין תפילת מוסף או קריאה בתורה או 

תוספת בתפילה ובברכת המזון כמו על הנסים או יעלה ויבוא.
זו היתה המציאות בתימן עד הדורות האחרונים, ובכל שבע מאות 
שמפורטים  כפי  האחרונים,  לדורות  עד  הקדומים  תימן  סידורי 
בספרי "מחקרים בסידורי תימן", לא מוזכר כלל ט"ו בשבט, לא 
הקשורים  התפילה  במנהגי  ולא  ופורים  חנוכה  כמו  בהלכות 
גדול חכמי תימן, חיבר את הסידור המכונה  ביום הזה. מהרי"ץ, 
"תכלאל עץ חיים" במאה הי"ח, והוא הכיר היטב את מנהגי ספרד 
והמקובלים כפי שהוא מפרט מאות מסידורי הדפוס הספרדיים 
והמקובלים. סידורו הוא הבסיס לנוסח הבלדי בתימן הנוהג עד 
היום בקרב יוצאי תימן והשפעתו רבה גם על נוסח השאמי, ואף 
הוא לא הזכיר את ט"ו בשבט לא בחלק המנהגים ולא בחלק של 
נפילת אפיים. הוא גם לא הזכיר באילו ימים לא אומרים את נפילת 
בשבט  ט"ו  את  לחוג  נהגו  לא  הי"ח,  במאה  שגם  משמע  אפיים. 

בתימן. 
בהתאם למסורת קדומה זו ולפסיקת הרמב"ם, לא נהגו בתימן עד 
הדורות האחרונים לחוג את ט"ו בשבט כלל, שכן החלק ההלכתי 
המחייב, הפרשת תרו"מ בפירות האילן, נוהג רק בארץ ישראל ולא 

בתימן.  
עד הדורות האחרונים לא ערכו בתימן טכס לאכילת פירות יבשים 

בט"ו בשבט, כפי לא ערכו מדורות בליל ל"ג בעומר, שני מועדים 

ניתן  וכיצד  קטנה?  לטלית  כסות  דין  יש  בכלל  האם  לשאול,  ויש 
להתכסות בה כדי שיתחייב האדם להטיל בה ציציות?

זאת ועוד, גם אם יטענו שיש בטלית קטנה כדי להתעטף בה, הרי חובת 
העטוף ראשו ורובו שחלה על המתעטף בציצית, אינה מתייחסת רק 
לגודל הטלית, על הטלית להיות גם ראויה כדי שיתעטפו בה, ואם 
יש חור באמצעה, לא ניתן להתעטף בה כראוי, ודינה כדין חולצה, 

ואפילו שתהיה גדולה אינו יכול להתעטף בה.
והרה"ג רצון ערוסי השיב כי בגד שמשחילים בתוכו את הראש פטור 
גם  שניתן  לפחות,  כנפות  ארבע  בן  בגד  רק  רבינו,  "לפי  מציצית: 
להתעטף בו ראשו וכתפיו, אף שלובשו ולא עוטף ראשו, חייב בציצית. 
וכתפיו,  ראשו  בה  להתעטף  ניתן  שלא  קטנה  טלית  כמו  בגד,  אבל 
וראשו מושחל בתוכה, אינו בגד שחייב בציצית. ובוודאי שאין לברך 
כן: "בטלית קטן דטוב  ומדברי השו"ע עצמו משמע שסבר  עליו".  
להניח אותו על ראשו רחבו לקומתו ולהתעטף בו". וכך הם דברי רבנו 
הרמב"ם בתשובה שנזכרה לעיל: "... כללו של דבר, לא יצא בציצית 
]בשבת לרה"ר[ לפי דעתם,  אלא בצורה שיוצא בה ידי חובתו, והוא 

שיהיה עטוף בה, כשהוא מכסה ראשו ורובו". 
כגון  ורובו,  ראשו  בה  לעטוף  שראוי  כסות  לאדם  אין  אם  כי  נמצא 
חולצה או טלית קטנה מאיזה בד שיהיו או שאין ראוי להתעטף בה 
התורה.  מן  ציצית  מצוות  חובת  ידי  בה  יוצאים  אין  אחרת,  מסיבה 
חשוב להדגיש כי אלה שמטילים ציציות בטלית קטנה אינם עוברים 

על לאו או מבטלים מצוות עשה, שהרי רבנו הרמב"ם פסק וז"ל:
"וכן המטיל לבעלת שלש ואחר כך השלימה לארבע והטיל לרביעית 

כולה פסולה שנאמר תעשה ולא מן העשוי". 
ועינינו ראו ולא זר, כי ישנם מבני עדתנו שאינם שומרים על מסורת 
אבותם המפוארת ואינם מתעטפים בטלית, לא בזמני התפילות ולא 
בערבי שבתות וחגים, והראנו לדעת בחודשים האחרונים לפי רבנו 
את  לשמר  פחות  לא  וחשוב  זו,  מצווה  חשובה  כמה  עד  הרמב''ם 

מסורת אבותינו הקדושים והטהורים.
למעוניינים ניתן לרכוש אצלי טלית 'שמלה' שחורה, לפלאפון: 052-4700429

אוצר הפתגמים
מרדכי יצהרי

אל / ַואלֻפרַקּה ֻהַזאל: • ַאל ִעְֹשק – ַקַתּ
 תרגום: האהבה – הורגת, והפרידה רזון.

פירוש: האהבה במהותה ערך עליון. אך כאשר היא נכזבת, יש מקרים 
כאשר  זאת  לעומת  מוות.  סכנת  וגורמת  דעתו  על  אדם  שמעבירה 
נפש  למפח  גורמת  המאולצת  הפרידה  עצם  מאוהבו,  אהוב  נפרד 
הגוף  לכחישות  המביאים  נפש  ודכדוכי  בלב,  עצב  אחריה  וגוררת 

והסבל מתמשך.
ַער  ַולּבֲ ַער  ַאלֹּשֲ ֲעַלא   / 'ִשי  ּל  ּכֻ ֲעַלא  א  ַג'ּטַ  / ֻג'ִשי  ַקּד  ַלא  ַאלֻחּב   •

ִשי: ַואלֻקֹשֻוֹ
השער  על  דבר,  כל  על  מכסה  חופפת,  כשהיא  האהבה  תרגום: 

והגללים והקש:
 פירוש: ר"ל כאשר בעל אוהב את אשתו, אינו מקפיד על טעויותיה 
וחסרונותיה כעקרת בית טובה, גם אם מצא עצמים זרים בתבשיל 
כמו ְשָֹעָרה וכיוצא בזה, מתעלם מכך בבחינת "ועל כל פשעים תכסה 

אהבה" )משלי י, יב(.



שפשטו בעם ישראל בהשפעת המקובלים. בתימן לא נהגו כמובן 
לנטוע עצים כמו בארץ, ונטיעת עצים הוא מנהג שהתפשט החל 
יעבץ.  זאב  הרב  של  לפעילותו  מאוד  ומיוחס  הי"ט,  המאה  מסוף 
הביא  והעלייה,  הציונות  את  לעודד  וכדי  מרוסיה,  לישראל  שעלה 
בארץ  רבות  נטיעות  ארגן  ואף  עצים,  נטיעת  של  המנהג  את  עמו 
לקריאת  זכה  הוא  צפת.  בעיר  תרמ"ד-1884  משנת  החל  ישראל 
מושב על שמו באזור השרון, מושב יעבץ, ולרחובות ברחבי הארץ, 

בעיקר בשכונות המזוהות עם הציונות הדתית.
וספר  המקובלים  מסורת  להשפיע  החלה  האחרונים  בדורות  רק 
ה"שולחן ערוך" בתימן בנושא ט"ו בשבט, וחלק מיהודי תימן החלו 
לנהוג שלא ליפול אפיים בט"ו בשבט, ואף ללמוד תורה וקבלה ביום 
בט"ו  יבשים  פירות  לאכול  המנהג  בתימן  התפשט  לא  ועדיין  זה. 

בשבט, וכמובן שלא נהגו כלל בתימן לנטוע עצים.
אברהם  הרב  מהדורת  מהרי"ץ  של  מסידורו  החל  תימן,  בסידורי 
נדאף "תפילת כל פה", שהדפיס בירושלים בסוף המאה הי"ט, החלו 
להוסיף את המנהג שאין אומרים נפילת אפים בט"ו בשבט. כך גם 
בסידורי נוסח השאמי ובכל הקהילות המושפעות מספרות הקבלה 
התפשט  המנהג שלא ליפול אפיים בט"ו בשבט. בארץ החלו לנהוג 

גם לאכול פירות יבשים. 
נוהגים  )אנו  המורחבת  ובמשפחתי  אבא  בבית  בילדותי  לי  זכור 
בארץ  נהגנו  לא  כי  דרדעים(  ולא  שאמי  לא  הרגיל,  בלדי  כמנהג 
כן  אך  בשבט,  בט"ו  קבלה  ללמוד  נהגנו  לא  יבשים,  פירות  לאכול 

נהגנו להשמיט את נפילת אפים בט"ו בשבט.
לסיכום, בתימן לא ראו בט"ו בשבט חג במובן ההלכתי, כיון שהוא 
נוהגות מצוות התלויות  וכיון שבתימן אין  יום לענין תרו"מ בלבד, 
בעבודות האדמה, לכן יום זה לא הורגש כלל. נהגו ביום זה כרגיל 
היהודי  העולם  בכל  שנהגו  כפי  בתפילה,  כרגיל  תחנון  ואמרו 

בתקופות קדומות.  
המקובלים  ממנהגי  מעט  לחדור  החלו  הי"ט,  המאה  סוף  לקראת 
לתימן בט"ו בשבט, וחלק החלו להשמיט את נפילת אפיים, ועדיין 
קבלה.  וללמוד  יבשים  פירות  לאכול  בתימן  המנהג  התפשט  לא 
המנהגים לאכול פירות יבשים בהשפעת ספרות הקבלה, התפשטה 
בקרב יוצאי תימן רק לאחר העלייה לארץ. רוב יוצאי תימן היום לא 
נוהגים לומר את נפילת אפיים בט"ו בשבט, פרט לקהילות הדרדעים 

הנוהגים בו כיום רגיל הכולל את נפילת אפיים.

שבה ההרים מגיעים לגובה שלא מבייש שיאי הרים בעולם הגדול - 
עד 3760 מטר באזור צנעא, וכלה ברצועת אורך מזרחית המשתפלת 
ודרומה  הסעודית  ערב  של  המדברי-חולי  האזור  לכיוון  בהדרגה 
לכיוון מפרץ עדן )במובנים מסוימים יש דמיון למבנה הגיאוגרפי של 

ארץ-ישראל(. 
נתפרסמה  אז  שכבר  העתיקה  שבא  ממלכת  את  מייחסים  לתימן 
בעושרה הרב ובסחר הבינ"ל שניהלה אף עם ממלכת ישראל )שלמה 
המלך(. בשרידיה העתיקים של הממלכה השבאית נתגלו כתובות 
עתיקות שנחקקו במקומות שונים בשפה השבאית העתיקה. אלה 
ר'  של  בסיועו  הלוי  יוסף  והמזרחן  החוקר  ע"י  ונחקרו  הועתקו 
חיים חבשוש שהובילו והנחהו לאורכה ולרוחבה של תימן. ר' חיים 
חבשוש שנחשב לאחד מראשי המשכילים בתימן בעת החדש חיבר 
שני חיבורים חשובים: 1."חזיון תימן" )רואיאת אל-ימן( – המתאר 
את מסעו עם יוסף הלוי. ספר זה הובא לדפוס ע"י פרופסור גויטן 
בשם "מסעות חבשוש". 2. "קורות הזמן" שפורסם ע"י הרה"ג יוסף 

קאפח בשם "קורות ישראל בתימן". 
ידוע גם שכאשר אלכסנדר מוקדון והשלטון ההלניסטי הגיעו לתימן, 
החל מהמאה ה-4 לפנה"ס )שאז גם התחילו התימנים למנות את 
מהמאה  החל  הרומית  האימפריה  יותר  ומאוחר  לשטרות(  המניין 
בתקופה  נוצרית  השפעה  גם  שהייתה  כנראה  לספירה,  הראשונה 
הטרום-אסלאמית, אך מעניין ביותר הוא, כי בפרק זמן זה ששלטו 
הרומים בתימן גרו במרחבי תימן, בנוסף ליהודים גם שבטים ערבים 
שהיגרו ממרחבי חצי האי ערב ומיוחד בלט שם שבט אחד שנקרא 
"חימייאר" והתיישב בהרים מדרום לחבאן לאורך מפרץ עדן. שבט 
מהמאה  החל  חימייארית  ממלכה  בה  וייסד  תימן  על  השתלט  זה 
השנייה לספירה משנת 115, ממלכה שהחזיקה מעמד עד שנת 525. 
ליהודים הייתה מעורבות מדינית עמוקה והשפעה חזקה על ממלכה 
זו, עד כדי כך שהם השתלטו עליה החל מהמאה ה-4 וכתוצאה מכך 
במשך  התייהדה.  תימן(  כל  )ולמעשה  החימייארית  הממלכה  כל 
תקופה זו התקיימה שושלת של מלכים יהודים בממלכת חימייאר 
היהודית שידועים לנו גם שמותיהם, כשהאחרון שבהם והמפורסם 
יוסף דו-נואס )שמו מופיע בכתובות חימייאריות בשם  ביותר הוא 
חכמי  עם  איגרות  חילופי  ניהל  הוא  בתקופתו  א-סאר"(.  "יוסף 
הישיבה בטבריה, שהייתה אז מרכז יהודי חשוב. הוא שלט בתימן בין 
השנים 517-525 עד שנהרג במלחמה נגד המורדים הנוצרים שפלשו 
מחבש וממלכתו נפלה לידיהם. למעשה עיקר חייהם של יהודי תימן 
לאורך שנות גלותם היו תחת השלטון האסלאמי שהחל משנת 630 
ושנמשך עד ימינו. החיים בצל האסלאם לא היו קלים ליהודים כלל 
וכלל ולמעשה כאורכה ועתיקותה של דת האסלאם, החל מהופעת 
את  אף  ושורדים  היהודים  אליהם  נלווים  כך  ה-7,  במאה  מחמד 
המוסלמים  על  שעוברים  פוסקים  הבלתי  הפנימיים  המאבקים 
בינם לבין עצמם ובין המאבקים בין הדת האסלאמית ליהודית. חיי 
רואים  שנה  כ-1300  לאורך  האסלאמית  בתקופה  בתימן  היהודים 
גרועות ביותר.  יותר ותקופות  עליות ומורדות, עם תקופות טובות 
כאשר החיים התנהלו על מי-מנוחות התוצאה באה לידי ביטוי גם 
חכמים(  תלמידי  )של  חשובים  חיבורים  המניבה  רוחנית  בפריחה 

שחלקם שרדו וחלקם אבדו בחשכת הגלות. 
על חיי היהודים בצל השלטון האסלאמי והתמורות שחלו בקרבם 

כתוצאה מכך בתחומי החיים השונים נכתוב בגיליונות הבאים.

מורשת יהודי תימן  
דוד חוברי

ולאור העובדה  ובכל תנאי  יהודי תימן נחשבו לשורדים בכל מצב 
ההיסטורית שממש עד לאחרונה נותרו אחרוני גולי היהודים בתימן 
)לפיכך( ניתן ללא ספק להכתיר את גלות תימן כארוכה ביותר מבין 
בשל  תימן  ארץ  את  חמדו  וכובשים  מלכים  מעט  לא  הגלויות.  כל 
שבאה  עדיפות  ערב,  האי  בחצי  אחרות  ארצות  על-פני  עדיפותה 
לידי ביטוי באדמתה הפורייה, בטמפרטורות הנוחות שלה, בגשמי 
המונסון הפוקדים אותה ובגידוליה החקלאיים הפוריים. זוהי ארץ 
החוף  שפילת  מאזור  החל  מגוונים,  גיאוגרפים  אזורים  בה  שיש 

)ה-"ִתַהאַמה"( שלאורך ים סוף ממערב, דרך רמת ההר המרכזית



מדור משפחה

מעגל חיי משפחה אהובה בן שלום
הוא  והשיח  מאחר  המשפחה.  חיי  מעגל  על  מדברים  אנו  זו  בפינה 
כאמור גם על קשיים, העליתי במאמרים הקודמים נושאים הקשורים 
על  לדבר  התחלנו  הקודם  בגליון  מעבר.  ומהו  משבר  מהו  בהבנה 
התחנה הראשונה: הזוגיות. בגליון זה נדבר על התחנה השנייה שבה 

אנחנו הופכים מזוג לזוג הורים. והנושא הראשון יהיה: מעבר דירה.
למעבר דירה יש הרבה השלכות. אם נזכור שאנחנו ההורים בוחרים 
לעבור דירה והילדים בעצם נגררים, הרי לעולם לא נדע מה עושה 
מהסביבה  מהמיטה,  מתנתק  רק  לא  הילד  כי  לילד.  דירה  מעבר 
האוטומט  כל  המיטה.  של  מהמיקום  מתנתק  גם  אלא  ומהחברים 

שנותן לילד תחושת בטחון כמו חברים, בית ספר – נעלם.
על  להסתגל.  צריכים  אנחנו  גם  עוברים.  יאללה  לא  זה  דירה  מעבר 
אחת כמה וכמה – הילדים. אם נחכה לקושי כדי להתגבר עליו אנחנו 
עלולים לפספס משהו מאוד דרמטי שקורה ולכן הרעיון הוא לנרמל. 

ילד שיודע שיהיו קשיים ולא הכל יזרום ירגיש נורמלי. 
גילאים  יש  לא מזוודה.  זה  ילד  דירה.  לפני מעבר  1. מומלץ לחשוב 
ילדים שעולים לכתה  לילדים למשל  יותר קשה  דירה  שבהם מעבר 
להיפרד  חשוב  מאוד  מחברים.  פרידה  כוללת  מדירה  פרידה  ה'. 

מהחברים. זה יכול להיות עם פתק אחד לכל אחד.
2. אני יכול להגיד לילד: אנחנו עוברים דירה בעוד שבוע ואני חושש 
אני  יציע.  הילד  ואז  מציע?  אתה  מה  השכנים.  את  מכיר  לא  שאני 
אמרתי מה קשה לי והילד נתן לי פתרון. אני יכול להשתמש בפתרון 

כדי לעזור בסופו של דבר לילד.
3. ככל שהילד יהיה יותר שותף ככה המעבר יהיה קל יותר. לדוגמא: 
אני תוהה איך לסדר את המיטה. אולי כדאי שנחשוב יחד מה עושים? 

אז ניקח את הילד פיזית לדירה החדשה ונתייעץ איתו.
4. נסביר לילד שעוברים דירה אבל לא נבטיח לו שיהיה כף. מבחינת 

הילד כף זה לונה-פארק וכשהוא שומע כף הוא מדמיין משהו אחר.
ורואה ארגזים. משהו בו מתרוקן. לכן השיתוף  ילד חוזר הביתה   .5
יתחיל כבר באריזה. להקצות לו 2-3 ארגזים שיארוז בעצמו. ההבנה 
שאני עכשו מכניס ואחר כך אני ארוקן נותנת לי תחושת בטחון. לא 

לוקחים לי. זה לא נעלם לי. 
6. המעבר עצמו: באה משאית. לוקחת את הדברים. עולמו של הילד 
חרב עליו. ולכן חשוב שהילד יראה את המעבר ואת המשאית. זו חוויה 
מדהימה וזה שונה מאשר לחזור ולראות בית ריק. יש להסתובב בין 

חדרי הבית ולספר איזו חוויה היתה לילד בכל חדר.
7. חשוב לבצע סגירה על מנת לאפשר התפנות לדבר החדש. 
הכותבת היא מאמנת אישית ומנחת קבוצות על פי שיטת אדלר. 
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משה אוסי
שיבוטים ושוטים בט"ו בשבט

והוא  עברי  אינו  'ְשבט'  אף  העבריים  ֶהחודשים  ְשמות  כל  כמו 
'אוזרח' בישראל ע"י עולי בבל בתקופת בית שני. 'ְשבט' – מקורו 
בשפה האכדית ופירושו להכות ולהרוס, אך השורש שב"ט נמצא 
ְבטֹו ׂשֹוֵנא ְבנֹו" – אנו קוראים במשלי )י"ג  ְך ׁשִ כבר בעברית: "חֹוׂשֵ
כ"ד( – 'ֶשבט' עניינו מקל או מטה שבהם מכים, ובחילופי ב/ו נקבל 
את ה'שוט' שמייסר הן את האדם והן את החיה. ויוצא שהמלים 
ֶשבט שוט יסודן בזמורת עץ שחובטים בה; ואולי חודש שבט נקרא 
כך, הן על כי הגשם מצליף בחוזקה בחודש זה, והן כי הוא תחילת 
ההנצה והפריחה הנעשות בכח הבקיעה )משל ערבי אומר: "ְשּבאט 
ט(. 'ֶשבט' קרוב למלה  ט ומחּבֵ ט" - חודש שבט משּבֵ יַח'ֶבּ ט ּוִבּ יַשֶבּ -  ִבּ
מושלים'  ב'שבט  החזיקו  העם  וראשי  השופטים  באשר  'שופט', 
הן כסמל לשלטון והן כמקל חובלים. ומכאן אל משפחת האדם 
המורחבת הנקראת 'שבט' )או מטה(, שהיתה סרה למשמעתו של 
או בשבט  היה שופט אותם  והוא  ראש השבט המחזיק בשרביט, 
נוגש –שבט מוסר, או ע"י פסקי דין הנכתבים בחרט הנקרא 'שבט 
סופרים'. המלה 'שרביט' היא הרחבה של 'שבט' בתוספת ר', כמו 
כסא וכורסה. בימינו נוצרה המלה 'שיבוט' לציין תהליך שבסופו 

מתקבל יצור חי הזהה מבחינה גנטית ליצור אחר.  

על קצה הלשון

ספרים חדשים

יצא לאור כרך י״ד של כתב העת תימא
 בעריכת פרופ׳ יוסף יובל טובי.

 כתב העת תימא הינו כתב עת מדעי 
שעוסק בחקר יהדות תימן במגוון רחב 
של נושאים. כתב העת יוצא לאור ע״י 

האגודה לטיפוח חברה ותרבות.
המשתתפים בכרך י״ד: יוסף יובל טובי,

 שלום צדיק, גלעד שפירא, ישראל בן-סימון, אדם בן-נון, יואל 
שילה, מנחם צוברי, זהר עמר, דרור חוברה, רחל שרעבי, משה 
יצחק. כתב  ומיכאל  לויתן, אסתי תירוש, דוד מלמד  דרורי, דב 
ותרבותה  תימן  יהדות  בחקר  העוסקים  לכל  חשוב  הוא  העת 
ולא רק להם. גם כל המתעניין בנעשה בחזית המחקר על יהדות 
תימן ימצא מאמרים חשובים ומעניינים בכרך זה. ניתן להזמין 
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