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

חודש אדר הוא חודש של שמחה, תחפושות ומסיכות, שתיית יין 
"עד דלא ידע" וחג הפורים, חג של קריאת מגילת אסתר, מתנות 
לאביונים, משלוח מנות וסעודת פורים. האם יש מסרים במנהגים 

אלה?
האם סיפור המגילה הוא סיפורה של אסתר שעל שמה נקראת 
המגילה, ומדוע לא על שם מרדכי אשר היה אומן אותה ומדריך 
העם  של  סיפורו  על  אלגוריה  זו  שמא  או  מעשיה?  בכל  אותה 
"רווח  בצד  להשמידו  המתמיד  האיום  וגורלו,  לדורותיו  היהודי 

והצלה" העומדים לו בכל דור ודור.
"כי אם החרש תחרישי בעת הזאת" הוא משפט נכון לכל אדם 
כנועה  כנערה  המגילה  בתחילת  מופיעה  אסתר  תקופה.  ולכל 
וצייתנית אשר מבצעת כל הוראה של דודה מרדכי ושל הממונה 
שאת  וביתר  המגילה  אמצע  לקראת  רק  המלך.  בהרמון  עליה 
לקראת סופה מתגלה אישיות חזקה ומתוחכמת אשר מתמודדת 
הן מול המלך אחשוורוש הן מול המן הרשע ויכולה להם. מלאת 
להם  שלחה  יהודה:  בר  שמואל  רב  "אמר  תובעת:  היא  בטחון 

אסתר לחכמים – קבעוני לדורות" )מגילה ז ע"א(.
אחד  כל  מודל?  לנו  לשמש  יכולה  אסתר  של  התנהגותה  האם 
נתקל במהלך חייו באתגרים הנובעים מן הצורך לראות עוולות או 
סכנות או מצוקות של אחרים, ונשאלת השאלה האם הוא מחריש 
או נחלץ לעזרה? ומה יגיב האחד שהמצוקה או הסכנה נוגעת לו 
אישית או למשפחתו? התשובה ברורה כנראה, הוא ייחלץ ויקפוץ 

ראשון להגן או לחלץ ולהיחלץ מכל צרה וצוקה.
אנו, באגודה לטיפוח חברה ותרבות רוצים לקיים חברה הבונה 
את יסודותיה על חברות, עזרה הדדית והעלאת קרנה של מורשת 
שואפים  אנו  בכללותו.  הציבור  ובעיני  צאצאינו  בעיני  אבותינו 
לבנות חברה עם ערכים בהם לא נחריש למצוקות האחר אלא 

נסייע במיטב הכלים העומדים לרשותנו.
היה  ושיאה  היקף  רבת  בפעילות  באגודה  התאפיין  שבט  חודש 
בימי עיון ותרבות בטבריה, עם תכנית מגוונת ועשירה אשר כללה 
הרצאות ושיחות בנושאים מרתקים. ערכנו סדר ט"ו בשבט ביום 

השבת סביב שולחנות ערוכים בפירות. היה מרגש.
חודש אדר גם הוא עומד להיות בסימן פעילויות רבות ומגוונות 
כולל  ותרבות  עיון  בימי  נהיה בנתניה  צו,  "זכור" פרשת  ובשבת 
עם  פורים  ומסיבת  פורים  ערב  שבת,  במוצאי  המגילה  קריאת 
תכנית אמנותית ותחרות תחפושות. הקוראים מוזמנים לעקוב 
באתר האגודה ובאמצעות הפייסבוק  או בהתעניינות טלפונית 
במשרדי האגודה בנתניה אחר הפעולות השונות שלנו וליטול בהן 
חלק. נשמח להצטרפות חברים וחברות נוספים אשר פעילותנו 

מדברת אל ליבם.
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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 נהגו היהודים בתימן ללבוש טלית קטנה? 

ובפסיקותיו,   הרמב"ם  רבנו  במשנת  לאהבה  דבקו  תימן  יהודי  כידוע, 
ושמרו מסורות ומנהגי נביאים עוד מתקופת בית המקדש, כיצד ייתכן 
אפוא שהם לבשו טלית קטנה, וכפי שכתב מהרי"ץ: "ומדסתם מצת 
ט''ק)=טלית  אלא  יעשה  לא  בשבת  בין  בחול  דבין  שמעינן  שמורים 

קטנה( לבן, וכ''ה)=וכך הוא( מנהגנו פשוט". 
ויש לברר, אימתי חדר מנהג לבישת טלית קטנה לתימן, האם בתקופת 
רק  פשט  זה  מנהג  שמא  או  מנהגו?  שזה  מעיד  שהוא  כפי  מהרי''ץ 

בתקופה מאוחרת ורק בקרב יחידי סגולה? 
העדות הקרובה ביותר לתקופת מהרי"ץ, היא עדותו של השליח יעקב 
ספיר שביקר בתימן בשנת 1859. ר' יעקב ספיר מעיד שרק המורי היה 
לובש טלית קטנה "ויראי ה' המארי ילבשו עוד בגד ארבע כנפות מצויצת 

תחת הכותנת העליונה". 
קטנה,  טלית  שלבשו  בתימן  יהודים  שהיו  נוספות  עדויות  ישנן  ואכן 
ונראה שהיו אלה שלא לקחו עמם את הטלית הגדולה לכל מקום כמנהג 
המקובל שם, וכפי שהזכרנו בחודשים האחרונים. וכן העיד הרב עמרם 
קורח בספרו סערת תימן על מורי יחיא בן יעקב צאלח: "לבעלי חנויות 
בית  בלא טלית, עשה טליתות קטנים שיש להם  להלך בשוק  שדרכם 
צואר מכסים את החזה מלפנים, ומלאחור נמשכים למטה מן העורף 
כשיעור חצי אמה, והטיל בהם ציציות וחלקן לבעלי חנויות כדי שלא 
יתהלכו בלא ציצית. אשר ידם משגת שלמו דמיהם והעניים נתנם להם 

במתנה". 
למרות האמור לעיל, מורי חיים כסאר מעיד שבתימן היו יחידים מבין 

תלמידי החכמים שהיו לובשים טלית קטנה. 
חוקר יהדות תימן המפורסם שלמה דב גויטיין, התייחס בספרו לטלית 

הקטנה ואלה דבריו:
"יהודי תימן המרכזית אינם לובשים 'טלית קטן', כי הם שמים ציציות 
בשמלה, ואילו בתימן הדרומית יש שלובשים מעין 'טלית קטן' כלומר 
חתיכת בד שיש בה חור להכנסת הראש, אלא שחתיכת בד זו היא גדולה 
ומכסה את כל הגוף העליון, משמשת איפה כסות ממש ולא נשא ציציות 

בלבד". 
וגם  קטנה  הטלית  את  לבשו  תימן  בדרום  כי  העיד  יבניאלי,  שמואל 

התעטפו בטלית הגדולה וז"ל:
לחג'[.  אנשי  ]כמלבושי  מעיל  תפגשו  לא  כבר  תימן[  ]דרום  "ובדלעא 
והמורי והנשיא לובשים אזור )היינו סדין( על החלציים וטלית קטנה על 

הכתפים, ועליה הטלית הגדולה, שהיא סדין של בד עבה".  
יבניאלי  תיארה  וכך  שונה,  מציאות  היתה  שרעב  בחבל  זאת,  לעומת 
בספרו: "בחבל שרעב... בגדים אין כלל, כי אם אזור וטלית קטנה עבה 

וארוכה בחול ובשבת )גם הערבים מתלבשים כדומה לזה(". 
)המשך מעבר לדף(

חודש אדר תשע״ז



מורשת יהודי תימן  
דוד חוברי

חיי היהודים בתימן בצל האסלאם: 
כדי להבין כיצד השתלבו חיי היהודים בצל האסלאם העולה במאה 
יסודות  את  יותר  קצת  להבין  עלינו  מוחמד,  של  הופעתו  עם   7 ה- 
הכתות והזרמים שבאסלאם. לאחר מותו של מוחמד התפצלו הדעות 
סביב ממשיכי דרכו, היות והוא לא הותיר צוואה מי יירש אותו )לא היו 
לו בנים, רק בנות(. המחליפים הראשונים שהחליפוהו נקראו ח'ליפים 
)מהמילה מחליפים, ממלאי מקום( והיו ארבעה כאלה שנבחרו ע"י 
כיבושי  את  המשיכו  הם  למוחמד.  ביותר  הקרובה  החברים  מועצת 
וכך גם הגיעו לתימן. למעשה, כבר לאחר  האסלאם ברחבי העולם 
בחירתו של החליף הראשון אבו- בכר, שהיה חתנו של מוחמד, היה 
נשוי לאחת מבנותיו של מוחמד, כבר אז קמה קבוצה שערערה על 
ההחלטה הזו וטענה שהבחירה הראויה מגיעה לחתנו השני שהיה גם 
בן-דודו של מוחמד והוא עלי בן אבי טאלאב. הוא היה נשוי לפאטימה 
בתו של מוחמד ולפיכך מאז הם הקימו סיעה שנקראה שיעה ומכאן 
מרכזיים  זרמים  שני  ישנם  היום  ועד  מאז  שיעים.  המילה  נגזרת 

שבאיסלם:
סונים-  ממשיכים ישירים ממוחמד. 

שיעים- ממשיכים ישירים מבתו פאטימה, שהייתה נשואה לבן דודו 
של מוחמד, עלי.

הסונים מהווים כ- 80% מהמאמינים המוסלמים בעולם )והשיעים 
הקוראן  את  שפרשו  שונים  זרמים  צמחו  מתוכם  הנותר(,  המיעוט 
רבים  זרמים  נוסדו  המחלוקות  רקע  על  שונות.  בדרכים  ומצוותיו 
ועד  גם לתימן, שמאז הווסדה  בעולם האסלאמי. המחלוקות חדרו 
עתה נמצאת במלחמות בין שבטיות, זאת על רקע שני זרמים מרכזיים 

שצמחו בתוכה מתוך הסונה והשיעה.
הזיידים והשאפיעים: זרם הזיידה שהתפתח בתוך השיעה ואשר מבין 
הסוני,  לאסלאם  ביותר  הקרוב  הוא  שבשיעה  האחרים  הענפים  כל 
הוא למעשה הזרם העיקרי השולט בתימן. יחד עם זאת יותר ממחצית 

אוכלוסיית תימן שייכת לזרם השאפעי, ששייך לאסלאם הסוני.
מלחמות  אינספור  אחריהן  גררו  באיסלם  הזרמים  בין  המחלוקות 
במהלך ההיסטוריה, כך שמבנה החברה התימנית הפך להיות מבנה 
שבטי. ישנם עשרות שבטים בתימן שרובם יושבים על אדמתם מדורי-
השבטים.  מן  לאחד  משתייך  האוכלוסייה  של  הגדול  הרוב  דורות. 
נקראים  השבטים  ובני  ''קבילה''  תימן  יהודי  בפי  מכונה  השבט 

''קבילים'' , כך גם כינו היהודים את הגויים הערבים- שכניהם.
הזיידיה נוסדה בסוף המאה ה- 9 בצפון תימן ובראשה עמד מי שהם 
אלפאדי  יחיא  היה  בתימן  הזיידית  האימאמות  מייסד  אימאם.  כינו 
יהיו בני  אלחאק, שכבר בשנת 897 לספירה קבע שהיהודים בתימן 
עפ"י  שישלמו.  למיסים  בתמורה  בקרקעות,  להחזיק  ויוכלו  חסות 
אמונתם של הזיידים, האימאם צריך להיבחר מתוך שכבה חברתית 
מועדפת, הכוללת את אלה שנקראים סיידים או אשראפים, כלומר 
הם מצאצאי מוחמד דרך בן דודו עלי ובתו פאטימה. )שכבה זו מנתה 
באמצע המאה ה- 20 כמה עשרות אלפים(. לאימאם הנבחר נדרשו 
כישורים דתיים, מדיינים וצבאיים על מנת לבסס את ממלכתו. כאמור, 
יהודי תימן חיו בתוך השבטים המקומיים ומילאו תפקיד חשוב ומרכזי 

בתוכה. השבט התימני מהווה יחידה חברתית, כלכלית 

היה  המורי  בשרעב...  כפר  "חדה...  וז"ל:  כתב  בספרו  אחר  ובמקום 
נגוי פצעים בגופו, וגם אינו כאבו, בהיותי אצלם, והיה רוב היום מבלה 
בחדר אפל ערום. וכשיבואו אליו אנשים יאזור את האזור וילבש טלית 
קטנה. מזגו טוב, שמח, אוהב ערקי, ומסתפק במחשבה אודותיו. מרוב 
מכאוביו יצעק כפעם בפעם: 'אנה מפניך אברח! אם אסק שמים שם 

אתה, ואציעה שאול – הנך!' אעפ"י כן הוא מלא חיים".  
זוגות  בשני  מתפלל  סעוד...  מארי  תימן[...  ]דרום  "כרמה  כתב:  עוד 
תפילין... בית הכנסת הוא באחד החדרים בבית הזה. חציו מלא דוחן 
וחציו השני – לתפילה. בגדיהם – אזור טלית קטנה. מאכלם: דורה או 
דוחן עם שמן או דבש. ובשבת – בשר כבשים מסריח מריח הגללים 

שבישלוהו בהם". 
ומהרי"ץ, ששיקף את מנהג מרכז תימן, כתב: "ויש שסמכו על הטלית 
שמנהג  ומסורה  הלכה  בקובץ  נכתב  וכן  היום".  כל  שלבשוהו  גדול 
"והנה  בסביבותיה:  או  צנעא  בעיר  רווח  לא  הקטנה  הטלית  לבישת 
זולתי  נהגו ללבוש ט"ק,  רוב העם לא  וערי מרכז תימן  בעי"ת צנעא 
זיתים שראה שהמון העם  ורבינו השתילי  יחידים והתלמידי חכמים, 
על  ציצית  הלכות  בסוף  מגולה  בתוכחת  האריך  ט"ק,  לובשים  אינם 

חומרת המצוה". 
והרה"ג רצון ערוסי השיב לשואליו, וז"ל: "לא כתבתי שאין צורך בטלית 
וכל  קטנה.  בטלית  מתקיימת  בטלית,  עיטוף  מצוות  אין  אלא  קטנה, 
הלובש טלית קטנה, אסור לו לברך לא על להתעטף בציצית, ולא על 
מצוות ציצית, כי זו ברכה לבטלה, אולם ערך חינוכי חשוב יש בלבישת 
ציצית, וכך אני נוהג מילדותי, וכן ראוי לעשות למרות שמנהג אבותינו 

בתימן, לפחות בצנעא, שלבשוהו בד"כ רבנים או זקנים". 
"ולענין  והביא בפניי הרה"ג עזריה בסיס שליט"א את דבריו בנושא: 
טלית קטן אם נהגו בתימן, נאמנים עלינו דברי הגר"ח כסאר בשו"ת 
החיים והשלום סי' ג' שכן שמע מזקנים שהיו מקודם לובשים טלית קטן 
כולם, אלא שאח"כ לא היו לובשים אותו אי משום שהיה להן טלית גדול 
שהיו לובשים על כתפיהם – או משום יוהרא שהן נראים לובשים טלית 
ת"ח ואינם ראויים ע"ש, וע"ע להגר"ש הלוי בשו"ת דברי חכמים סי' 
א' שכתב שמה שנשמע שכאילו יהודי תימן הסתפקו בעטיפת הטלית 
בתפילה – ובמשך היום הלכו בלי טלית כתב להשיב דידיעה זו מוטעית 
מיסודה, ואשר לנכון כי טלית קטן לא נהגו ללבשו אלא יחידים, אך אין זה 
נכון שהלכו כל היום בלי ציצית דהמנהג המקובל שכל יהודי תימני אינו 
יוצא מפתח ביתו בלי טלית וטעות זו היא שמתעטף בה בבית הכנסת 
בשעת התפילה, ואם זכינו ועלינו לארץ הקדושה כ"ש, וכ"ש דצריכים 
הקדושה  תורתנו  של  מצוותיה  ולקיים  לשמור  שאת  ביתר  להתקדש 
בכל דקדוקיה והעלה דברי האבן עזרא דיותר יש חיוב להתעטף בציצית 
בשאר שעות היום יותר משעת התפילה למען יזכור ולא יעשה עבירה, 
ע"ש. והנראה בזה כי מקדם קדמתה היו כולם יוצאים כאשר לבושים 
בטלית גדול גם כשהולכים לשוק וכיוצא. ובמשך הזמן לריבוי עבודתם 
ועסקיהם פשטו הטלית הגדול, ואז התקינו שילכו בטלית קטן ויש שהיו 
מחלקים טליתות קטנים לעובדים – וכן נראה שלא כולם הלכו בטלית 
קטן, וע"כ באה התוכחה של מרן השתי"ז בסוף הלכות ציצית, ומ"מ 
מדברי השתי"ז נראה מפורש כי יוצאים ידי חובה בטלית קטן שיש בו 
כשיעור ע"ש שדן בגודל הטלית – ומ"מ היום כבר נהוג שגודל הטלית 

יהי' – 120 על 60 ס"מ – אמה על אמתים מלבד הפתח של הצואר"

למעוניינים ניתן לרכוש אצלי טלית 'שמלה' שחורה, לפלאפון: 052-4700429



ופוליטית המגובשת בפני עצמה וסגורה לאחרים מבחוץ. שבט אחד 
כולל מספר כפרים, מנהיג השבט הוא השייח ומעמדו עובר בירושה 
בתוך משפחתו. למעשה, על פיו יישק דבר בכל עניין. כל בני השבטים 
נושאי נשק, מאז ומתמיד.  וכולם  מתאפיינים ברוח הלחימה שלהם 
)פגיון(  ג'מביה  הוא  הערבי  התימני  לגבר  ההכרחי  העיטור  לפיכך, 
מעוטרת ורובה, שכיום הוא על פי רוב " קלצ'ניקוב". השבטים הגנו 
על עצמם מפני זרים ולעיתים הצטרפו לאימאם במלחמותיו ובכינון 

קואליציות אינטרסנטיות עם בית המלוכה.
 )1 עיקריים:  כוח  מוקדי  שלושה  היו  בתימן  כי  לסכם  ניתן  לפיכך, 
 )3 )אשראפים(  הסיידים  מעמד  2(בני  המלוכה.  ובית  האימאם 

השייחים- מנהיגי השבטים.
מוקד כוח נוסף היה גם בידיהם של חכמי הדת ''הֻעַלַמא'', שרובם היו 

סיידים.
לפיכך, היהודי בתימן היה צריך לתמרן את עצמו בין כל מוקדי הכוח 
הללו ולהביע את תמיכתו בכל אחד בנפרד, מבלי שהאחר ידע על כך 
וכשנכפה עליו להזדהות עם צד מסוים בשעת מאבק, לעיתים קרובות 
היה זה היהודי ששילם את המחיר, כי תמיד הוא היה אזרח מסוג ירוד.
בפרקים הבאים נסקור עליות ומורדות בחיי הגומלין של היהודים בצל 
האסלאם התימני הקיצוני, במהלך שנות ההיסטוריה, תוך התמקדות 
על אירועים הסטורים מרכזיים שהטביעו חותם חשוב על יהודי תימן.

יוסף צדוק איננו
מרדכי יצהרי

הופתענו לשמוע באמצעות אתר האגודה לטיפוח חברה ותרבות, כי 
החזן, הזמר והמלחין יוסף צדוק הלך לעולמו. המנוח, נולד ב"צנעא" 
אביו  בצנעא.  הצורפות  מלאכת  ואמנות  תורה  למד   .1910 בשנת 
לאשה  נשא  בצנעא,  ידוע  ואומן  חכמים  תלמיד  היה  צאלח,  סאלם 
חיים  יוסף,  אברהם,  ילדים:  ארבעה  לו  ילדה  אשר  ִעי",  ַאלַואּדְ ְנּת  "ּבִ
ביניהם,  ידועים בקולותיהם  הנעימים. אברהם הגדול  ר,  שהיו  ּכְ ְוׁשֻ
מדרשו  בבית  התורנית  השכלתו  את  שרכש  מובהק  חכמים  תלמיד 
של הרב יחיא בן שלמה קאפח זצ"ל. הרב אברהם צדוק, עלה ארצה 
ושימש במשרת רב בקרית בנימין. חיים אחיו, נכה מלחמת השחרור 
אחיו  ירדני.  מכדור  מעיניו  אחת  ואיבד  בירושלים  במלחמה  שנפגע 
הצורפות.  ובמלאכת  במסחר  עסק  ושם  באסמרה  התיישב  יוסף, 
אמן,  כצורף  שוטפת.  ואיטלקית  אריתרית,  אנגלית,  מעט  דיבר  הוא 
הצטיין באמנותו ובקולו הנעים. הוא הושפע בעיקר מנעימותיו של 
ָמאִרי ְסִעיּד ַאלֻעַזיִרי. באסמרה, נשא בת דודתו "רוזה" לאשה, אשר 
ילדה בנים ובת, ביניהם ציון צדוק שהיה מוכר בארץ "צמד דרום". 
יוסף למד לפרוט על מיתר ה"עוד" - כלי הנגינה האהוב בתימן, ואשר 
מבחינה דתית מוסלמית, נאסר ע"י השלטון המלכותי  השימוש בו. 
יוסף הצטיין בקולו ובסלסוליו המלבבים, לא רק בשירה בלבד, אלא 
במכלול הפיוט היהודי בבית הכנסת. אני לא שכחתי את קולו המרגש 
יּת  "ּבַ הכנסת  בבית  מלכות"  "כתר  את  הכיפורים  ביום  קרא  כאשר 
ְמעֹון" )בחלק המערבי בשכונת היהודים בצנעא המכונה "ַאלַקרֵיּה  ׁשִ
אדום(   מצרי  וכובע  לבנה  איטלקית  חליפה  לבוש  כשהוא  יּד"  ּדִ ַאלּגְ

וריגש בלבביות את ציבור המתפללים. 
למעלה מחמשים שנה היינו קשורים בנפש. באותו זמן, לימד שירה 
בכפר חסידים, הקים מקהלת תלמידים אשר הופיעה בשירה תימנית 

ומזרחית והיה מגיע אלי פעם אחת בשבוע, כשהוא נושא עמו בכיס 
ְעֵלּה" עד שעות  "ּגַ אדום את ה"עּוּד" ומבלים ביחד בביתי במסיבת 
ובהשתתפות  עמרם,  אהרן  הזמר  בהשתתפות  המאוחרות  הלילה 
זמרת אופרה שרה כהן בת דודתה של אשתי. בכל ביקוריו השבועיים, 
היינו מבלים לפעמים לבד, או עם חברים אחרים בביתי, כמו המנוח 
ישראל ימיני והמנוח פנחס עראקי ז"ל. באחת הפעמים, החלטנו אני 
ואשתי לנסוע עם יוסף לפ"ת, לצפות באחד הסרטים באמפיתיאטרון 
"אורון". כרגיל, יוסף היה כולו שירה, כאשר הלכנו ברגל בחצות לילה 
אּב" שידע כולם.  ּד ַאלַוּהַ ברחוב רוטישילד, התחיל לזמזם משירי "ַעּבְ
פתאום שמעתי אותו מזמזם פזמון שמשך את לבבי. אמרתי לו, פזמון 
ר  ֵ זה ראוי "לתפור" לו מלים מהדיואן. הוא הסביר לי שזה קטע ְמַקּשׁ
הנצחי(  )הנהר  ַאלַכ'אִלּד"  ְהר  "ַא-ּנַ בשם  מצרית  מוסיקלית  ביצירה 
כעבור  ההצעה.  את  יבדוק  הוא  אבל  אותו,  שר  אלוהאב"  ש"עבד 
לי, כי מצא אפשרות לשלב את הלחן הזה  שבוע, הגיע אלי והודיע 
בשיר השבזי "ֲאֶיֶלת ֵחן". באותה פגישה, עלה הרעיון להוציא תקליט 
שיכלול 6 שירים: פניתי יחד אתו לבעל חברת "מקולית" בשם שלמה. 
י"  ַויּתִ אִוּד ַאלּכֻ קבענו אתו תאריך, והזמנו הנגנים, האחים "ַצאִלח ְוּדַ
חיים  מר  המתופף  ואת  וב"עּוּד",  בכנור  שניגנו  התקוה,  משכונת 
בחזרות  ב"ַמּקֹוִלית"  בילינו  שלם,  יום  במשך  העין.  מראש  גספאן 
מלן  מרחוב  צובארי  עובדיה  מר  בהוצאות,  לחסוך  כדי  ובהקלטות. 
בכרם התימנים, סיפק תמונת תכשיטים של אמו, ואני כתבתי בכתב 
ידי כל מה שצריך על העטיפה, לרבות מען ההוצאה בביתו בקרית ים 
ובביתי בראש העין כדלהלן: שם התקליט "צליל וזמר", שמו ותמונתו 
של יוסף צדוק". שמות השירים: "ֲאֶיֶלת ֵחן" )המלים: הרב ש. שבזי. 
ה" )המלים: הרב ש. שבזי. עיבוד: יוסף  ִרי ַתּמָ לחן: יוסף צדוק(. "ַסּפְ
ָקה ָעְפָרה" )המלים: הרב ש. שבזי. לחן: יוסף צדוק(.  צדוק(. "ְלָבִבי ֶיְחׁשְ
ה" )המלים: הרב ש. שבזי. לחן: יוסף צדוק(. "סעי יונה"  "ַאְהַבת ֲהַדּסָ
י" )המלים:  ה ַהְמׁשִ )המלים: הרב ש. שבזי. עיבוד: יוסף צדוק(.. "ֲאיּוּמָ

הרב ש. שבזי. עיבוד: יוסף צדוק(. 
ניאֹות לבצע  צדוק, שעד כה היה מכונס בצניעותו המיוחדת,  יוסף 
ֲחנֹו  ּוִמּלַ ֵמֲהִגיגֹו  ת  ּתֵ יוסיף  הקרוב  בעתיד  כי  ומקווה  זה,  תקליט 
ן  ָיׁשָ "ַיִין  בחינת  בחדש,  הישן  למזג  ינסה  בהם  חדשים,  תקליטים 
את  רש"י  בכתב  העתקתי  העטיפה,  של  שמאל  מצד  ָחָדׁש".  ַקְנַקן  ּבְ
השיר "אילת חן". כך יצא התקליט הראשון של יוסף צדוק, שהעתק 
רּו את  ממנו שלחתי מיד ל"קול ישראל". כעבור תקופה מסויימת, ׁשָ
השיר "אילת חן" צלילי הכרם בשינויים קלים של הסיומת. מאוחר 
יותר הזמר האהוב שר שלום קשת את השיר "לבבי יחשקה עפרה". 
וכאשר שאלו אותו חברים, מדוע  יוסף שידע על כך, לא כעס כלל, 
הוא שותק שלקחו לו את שני השירים מבלי לקבל רשות ממנו, השיב 
בחיוך "שיהיה להם לבריאות אני לא מחפש כסף", שהרי הוא עצמו 
לא הקליט השירים בשביל רווחים כלשהם, אלא כדי לתרום לתרבותה 
ומורשתה של יהדות תימן. באותו זמן, הכיר עובדיה בן שלום את יוסף 
צדוק ובראשית ייסוד האגודה, נהג לפזם את השירים שהיו אהובים 
עליו. לצערי ולדאבוני, אף אחד מבני משפחתו, לא הואיל להודיעני על 
מותו, למרות ידיעתם על הקשר הנפשי בינינו קרוב לשבעים שנה, ורק 
נודע לי מפי יקירי עדיאל בן שלום שצלצל אלי והודיעני על פטירתו, 
ואמן  לי אלא לזכור את היקר באדם, נעים הזמירות  נותר  כך שלא 
הנגינות, האיש האהוב, הישר והצנוע, שהתקיים בו "ולא ידע איש את 

קבורתו" ולומר "תהא נפשו צרורה בצרור החיים".      
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מדור משפחה

מעגל חיי משפחה אהובה בן שלום
בפינה זו אנו מדברים על מעגל חיי המשפחה כאשר השיח הוא לא 
רק על הצלחות אלא גם על הקשיים בכל שלב ושלב בחיי המשפחה. 
נושאים הקשורים בהבנה מהו משבר  העליתי במאמרים הקודמים 
הראשונה:  התחנה  על  לדבר  התחלנו  הקודם  בגליון  מעבר.  ומהו 
הזוגיות. ועסקנו בנושא  המיתוס. בסיכום נושא זה אמרנו שרק פירוק 
המיתוס מהיסוד יכול לקדם תהליך שבו בזמן משבר בזוגיות ניתן יהיה 

לקיים דיאלוג.
בגליון זה נדבר על חוזה הזוגיות בתחנה הראשונה:

החוזה הזוגי הוא בעצם חוזה שנעשה בין שניים. בשונה מחוזה רגיל 
המוכר לנו והנחתם אצל עורך דין , החוזה הזה לא ידוע מראש לא 
למי שכותב אותו ולא לזה שחותם עליו. זהו חוזה סמוי שנעשה בין 
שני בין בני הזוג לגבי הקשר והוא לא מדובר. החוזה הזוגי נולד כבר 
בשיחת הטלפון הראשונה בין שני בני הזוג עוד לפני שהם נפגשים. 
כתוצאה  נוצר  הזוגי  הקשר  בהם  במקרים  להיווצר  גם  יכול  החוזה 
משידוך. במקרה זה אני יכולה לקבל טלפון בסגנון: " כדאי לך להכיר 
בחור שהוא עם חוש הומור" עם אמירה כזו הכלה המיועדת יכולה 
לבנות לעצמה חוזה שבו היא אומרת לעצמה: איזה יופי שיהיה לי בן 

אדם שכל הזמן יצחיק אותי.
כל אחד מבני הזוג חותם על חוזה זוגי שונה והוא רק שלו. למעשה יש 

כאן שני חוזים לא חתומים בפועל אבל כן חתומים למעשה.
מה הופך חוזה זוגי להיות חוזה רע או טוב?

החוזה הרע הוא חוזה המבוסס על תלות. הוא לא מדובר ולא ניתן 
לשינוי. החוזה הטוב הוא חוזה מדובר שמאפשרים לו להשתנות. 

בעצם, החוזה הזוגי מראשיתו הוא חוזה לא טוב. כשחתמנו עליו אף 
מתוכי,  אותו  בניתי  אני  זוגי  בחוזה  מקיומו.  ידע  לא  הזוג  מבני  אחד 
קופץ  והבחור  למים  קופצת  בחורה  דוגמא:  שותף.  היה  לא  הזוג  בן 
אחריה. בחוזה הזוגי שלה הוא ראה מישהי אמיצה. בחוזה הזוגי שלו 
יפעל מיידית  , אם בחווית הילדות שלו  הוא לא חווה תמיכה הוא 
על מנת להציל אותה. החוזה שהוא יבנה לעצמו הוא שהוא יתן לה 
עוגנים כל החיים. אם במשך השנים ההגנה הופכת לחנק מתפתחת 

מערכת יחסים שלא מאפשרת שינוי.
ועלול  מכביד  הוא  השנים  עם   – מדובר  לא  הראשוני  שהחוזה  ככל 

להיות חלילה  הגורם לפירוד.
הכותבת היא מאמנת אישית ומנחת קבוצות על פי שיטת אדלר. 
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 ד"ר משה גברא
בפורים נקרא במגילה: "איש יהודי היה בשושן הבירה ושמו מרדכי בן 
יאיר בן שמעי בן קיש איש ימיני. אשר הגלה מירושלים עם הגולה אשר 
יב,  יכניה מלך יהודה..." )אסתר ב, ה-ו(. בגמרא )מגילה  הגלתה עם 
א( נשאלה שאלה האם מרדכי היה משבט יהודה ולכן נקרא יהודי, או 

שהיה משבט בנימין ולכן נקרא "איש ימיני". 
חמש תשובות שונות נאמרו בגמרא, תשובה אחת של רב נחמן שהיה 
"מוכתר בנימוסו", ניתנו לו "שמות נאין" )רש"י(, כלומר, יהודה ובנימין 
של  שני  הסבר  הנאות.  תכונותיו  את  אלא  שבטו  את  לתאר  באו  לא 
רבה בר בר חנה בשם רבי יהושע בן לוי כי אביו של מרדכי היה משבט 
זו  מתגרות  "משפחות  כי  אמרו  חכמים  יהודה.  משבט  ואמו  בנימין 
גרים דמתיליד מרדכי דלא קטליה  יהודה אומרת אנא  בזו, משפחת 
דוד לשמעי בן גרא, ומשפחת בנימין אמרה מינאי קאתי". רבא אמר 
"כנסת ישראל אמרה לאידך גיסא, ראו מה עשה לי יהודי ומה שילם לי 
ימיני, מה עשה לי יהודי דלא קטליה דוד לשמעי דאתיליד מיניה מרדכי 
דמיקני ביה המן, ומה שילם לי ימיני דלא קטליה שאול לאגג דאתיליד 
איש  לשבח,  ולא  לצעקה  פירש:  רש"י  לישראל".  דמצער  המן  מיניה 
יהודי ואיש ימיני גרמו לי הצער הזה. רבי יוחנן אמר, לעולם מבנימין 
קאתי, ואמאי קרי ליה יהודי על שום שכפר בעבודה זרה, שכל הכופר 

בע"ז נקרא יהודי, דכתיב איתי גוברין יהודאין".
פיזית  היותם  בזכות  השבטים  עשרת  מגלות  ניצלה  מרדכי  משפחת 
באזור ירושלים שלא יצאו לגלות עשרת השבטים. כל השטח הגיאוגרפי 
של שבט יהודה נקרא על שם השבט, כמו מדבר יהודה. לכן, מרדכי 
כונה גם יהודי על שם מקומו ולא על שם שבטו, שהגיע משטח יהודה 
לגלות בבל, ואין התייחסות כלל בכינוי יהודי לשבט. כלומר, מרדכי היה 
משבט בנימין משני הוריו, אך כונה יהודי על שם מקומו שהגיע מיהודה 
ועם כל בני יהודה לגלות בבל. חיזוק להסבר זה מהפסוק שבא אחריו 
"אשר הגלה מירושלים עם הגולה אשר הגלתה עם יכניה מלך יהודה". 
פסוק זה בא להסביר את הכינוי שניתן למרדכי "יהודי", כיון שמרדכי 
יצא מירושלים, ומשפחתו התגוררה כנראה בזמן גלות עשרת השבטים 
בשטח יהודה, ולכן לא גלו עם שבטם בנימין ושאר השבטים. בעוד שרבי 
יוחנן מסביר את הגדרתו כיהודי על שם שכפר בעבודה זרה, ההסבר 
שלי שם דגש על מקומו, הגעתו לגלות בבל משטח יהודה. רעיון זה עלה 
לי בראש בהקשר למחקר על שמות המשפחה מתימן ועל משמעויות 
השם. כפי שרבים מחכמי ישראל מכונים על שם מקומם, כך נראה 
בפשט הדברים כי מרדכי היהודי בא לתאר את מוצאו מאזור יהודה 
ולא בהכרח את מוצא שבטו או הסבר אחר, והוא אכן היה משני הוריו 

משבט בנימין. 
ברק  בני  תימן",  יהודי  בקרב  הפרטיים  "השמות  החדש  הספר  מתוך  מעובד  מאמר 

תשע"ו, ע' 323-327.

מרדכי היהודי או מרדכי הבנימי? 


