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

חודש אב מסמל עבור עם ישראל פורענויות רבות וגזרות קשות 
במהלך ההיסטוריה. תשעה באב הוא יום של אבל וצום, כך גם 
"ימי בין המצרים", ימים שאין השמחה שורה בהם. בתודעה שלנו 
ואבל על חורבן הבית, אלא סמל  צום  יום  רק  אינו  תשעה באב 
ישראל בכל הדורות. שורות אלה נכתבות  לצרות שבאו על עם 
בעיצומם של ימים כואבים לעדת יהודי תימן בפרט, ולעם ישראל 
שנעשו  הפשעים  על  והמקוממים  המסעירים  הגילויים  בכלל. 
למשפחות עולי תימן ולילדיהם בשנות הארבעים והחמישים של 
המאה הקודמת, מעוררים אותנו לזכור בחודש אב את הצרות 
הללו שנוספו גם הם על הסיבות לצום, מספד ואבל. הכאב כבד 
מנשוא בצל הידיעה הקשה כי העוול נעשה ע"י אחינו בני ישראל 
ולא כמו הצרות האחרות בהיסטוריה - ע"י צוררים מקרב הגויים. 
העוול  ולתיקון  באחריות  להכרה  האמת,  לגילוי  הפועלים  אנו, 

מחזקים את ידיהם של כל העוסקים במלאכת קודש זו. 
בכ"ח מנחם אב תשס"ד הלך לעולמו אבי מורי עובדיה בן שלום 
מייסד האגודה לטיפוח חברה ותרבות ונשיאה עד יומו האחרון. 
הצער הציבורי מעורב בצער הפרטי. מוצאים אנו ניחומים במפעל 
מורי,  אבי  דור.  שנות  במשך  וטיפח  בנה  אותו  שהותיר,  האדיר 
בהיותו בעל חזון, הבין כי ללא הקמת תשתית של חברים בארץ 
תדעך  תימן,  יהודי  מורשת  להנחלת  שותפים  יהיו  אשר  ובעולם 
ותיעלם תרבות יהודית ייחודית. הקמת האגודה הביאה לפריצת 
מערכות  אירועים,  מפגשים,  של  רחבה  ולפריסה  תרבותית  דרך 
הקמת  ויוצרים,  סופרים  זמרים,  טיפוח  ספרים,  הוצאת  לימוד, 
בחגים  בשבתות  ותרבות  עיון  וימי  מדעיים  כינוסים  מוזיאון, 

ובימות השנה. 
אנו ממשיכי דרכו, חברי האגודה ברחבי הארץ, שותפים להרחבת 
בים  מוצלחים  ותרבות  עיון  ימי  לאחר  והעמקתה.  הפעילות 
המלח בחודש תמוז, נקיים בחודש אב פעילות תרבותית ברחבי 
הארץ. נהיה עם הפקות מקוריות אשר יביאו רוח חדשה ורעננה 
בשילוב ביו דורי. את יום השנה למייסד האגודה עובדיה בן שלום 
יכלול  אשר  עיון  ערב  של  משולב  באירוע  נתניה,  במכללת  נציין 
הצגה למשתתפים של תיעוד ראשוני של ותיקי העולים מתימן, 
על קורותיהם ואורחות חייהם וחלוקת מלגות לסטודנטים אשר 
השתתפו במפעל חשוב זה. בחלק השני של האירוע נקיים מופע 
מקורי של שילוב בין דורי של זמרים בליווי מוזיקלי של נגנים אמנים 
והפקה מוזיקלית מקצועית. האירוע יתקיים ביום שלישי כ"ג אב 
15/8/2017 במכללה האקדמית בנתניה רחוב האוניברסיטה 1. 
קוראינו מוזמנים לקחת חלק באירוע מרגש זה ובכל האירועים 

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

חודש אב תשע״ז

עותניאל מנצור

עיון וחקירה ביסוד מצוות התפילין
וייסודן  התפילין  קדושת  בעניין  תפילין  בהלכות  פסק  הרמב"ם 
יש  גדולה  שקדושה  והראה  ורגע,  רגע  בכל  בהן  לנהוג  יש  וכיצד 
במצוות תפילין, ועוד הביא רבנו הרמב"ם שמצוות תפילין מצוותה 
כל היום, ויש מעלה מיוחדת למניח תפילין. ולא זו בלבד, אלא שיש 
העיקר,  שהיא  התפילה  בשעת  התפילין  להנחת  מיוחדת  מעלה 
ורבנו הרמב"ם לא נכנס לזמן קצוב שצריך להניח, אלא כל המאריך 

הרי זה משובח.  
ועוד שמי שמאריך בהנחת תפילין ורגיל במצוה זו, הקב"ה מאריך 
שהיא  בתפילין  יש  מיוחדת  ומעלה  בנעימים.  ושנותיו  בטוב  ימיו 
מצווה שיש בה עשרה דברים, מה שאין אנו מוצאים במצוות אחרות, 

ועוד שכולם הלכה למשה מסיני, וז"ל רבנו הרמב"ם בהלכה: 

ִבין;  ם ְמַעּכְ יַני, ְוֻכּלָ ה ִמּסִ ן ֲהָלָכה ְלמֹׁשֶ ּלָ ין--ּכֻ ִפּלִ ּתְ ָבִרים ֵיׁש ּבַ ָרה ּדְ "ֲעׂשָ

ֵמֶהן  ַנִים  ׁשְ סּולֹות.   ּפְ ין  ִפּלִ ַהּתְ ֲהֵרי  ֵמֶהן,  ַאַחת  ּבְ ה  ּנָ ׁשִ ִאם  ְך  ְלִפיּכָ

ַנִים  ְ ַהּשׁ ֶהן  ְוֵאּלּו  ְרצּועֹוֵתיֶהן;  יַרת  ּוְקׁשִ ִחּפּוָין  ּבְ מֹוָנה  ּוׁשְ ְכִתיָבָתן,  ּבִ

ֶלף".  ַהּקֶ ַעל  בֹות  ִנְכּתָ ְהיּו  ּיִ ְוׁשֶ יֹו,  ּדְ ּבַ אֹוָתן  ּכֹוְתִבין  ְכִתיָבָתן--ׁשֶ ּבִ ׁשֶ

כבר ביאר על אתר ידידי הרב יוחאי מקבילי במהדורתו: "מסורת 
איש מפי איש עד משה רבנו, ואין לה רמז במקרא, ואי אפשר ללמוד 
אותה באחת מן המידות שהתורה נדרשת בהן". א"כ רואים אנו 
שמצוות תפילין יש בה מסורת חזקה, שהרי היא  הלכה למשה מסיני, 
והיא עוברת במסורת איש מפי איש, ובמיוחד בעדת תימן שידועים 
כאנשי מסורת אדוקים, שכל מנהג בקרב עדה זו יש לו בסיס ושורש 
יהודי  את  שתיאר  קאפח,  הגר"י  כתב  וכבר  החורבן,  מימות  עוד 
תימן כשומרי מסורת אבות, וז"ל: "והנה מסורת קדומים נפלאה 
נשתמרה רק בידי יהודי תימן כפי שנשתמרה מסורת האמת". וכבר 
יקרה  והילל הגר"י רצאבי את מצות תפילין באומרו שהיא  שיבח 
מאוד בחשיבותה ובמעלה: "מצות תפילין היא מצוה יקרה מאד, 
שכל התורה הוקשה לתפילין, שנאמר למען תהיה תורת ה' בפיך,  
ומי שאינו מניח תפילין, הרי הוא בכלל פושעי ישראל בגופן". וכן 
אין  חכמים,  "שנו  תפילין:  הלכות  קטנות,  הלכות  הרא"ש,  הביא 
לך גדול בכל מצוות שבתורה כמצות תפילין, שהוקשה כל התורה 
לתפילין". וכתב הזוהר על ערכה של מצוות תפילין ששקולה כנגד 
תרי"ג  מקיים  כאילו  וציצית  תפילין  דמנח  מאן  "כל  המצוות:  כל 

מצוות דאורייתא". 
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אכילת בשר בשבוע שחל בו ט׳ באב 
ד״ר משה גברא

י"ז  בסידורי תימן הקדומים אין פירוט של ההלכות בתקופה הזו שבין 
בתימן  הקדומה  וההלכה  המנהג  על  בזה  והסתמכו  אב,  לט'  בתמוז 

כמסורת התלמוד, הגאונים והרמב"ם. 
מנהג תימן המקורי כתקנות חכמים, שאין מחמירים במנהגי האבל על 
חורבן בית המקדש מי"ז בתמוז, אלא כמפורט במשנה במסכת תעניות: 
משנכנס אב ממעטין בשמחה, ושבוע שחל בו ט' באב אין מכבסין ואין 
מסתפרין, ולא נהגו לאסור אכילת בשר בתשעת הימים, אלא כתקנות 
ויין אלא בסעודה המפסקת בלבד ואף אין  חכמים, שאין לאסור בשר 
לאכול שני תבשילין בסעודה זו. כלומר, התימנים אינם מחמירים כמו 
אב  חודש  מראש  בשר  אכילת  לאסור  והאשכנזים  הספרדים  אחינו 
כמנהג הספרדים או להחמיר מי"ז בתמוז כמו אחינו האשכנזים. מהו 
ההסבר למנהג תימן, ומדוע לא נהגו בתימן להחמיר בשבוע שחל בו ט' 

באב?
ההסבר, לדעתי, קשור בראש ובראשונה במציאות החיים של היהודים 
בתימן. במהלך כאלפיים ראיונות שראיינתי עולים מתימן וכן מבדיקת 
אלפי מסמכים וכתבי יד על כל החיים בתימן, במסגרת הפרויקטים על 
האנציקלופדיה לחכמי תימן ולקהילות היהודיות בתימן, למדתי לדעת, 
כי ברוב הישובים בתימן לא היה דגים חיים בנמצא, כיון שרוב היהודים 
ההרים.  בראשי  לרוב  חיו  והיהודים  תימן,  ארץ  במרכז  התרכזו  בתימן 
ליד ישובים אלו לא היו נהרות רבים, והיהודים לא עסקו בדיג ולא הכירו 
מספר  לי  סיפר  זצוק"ל  חיים  ר'  מורי  אבי  החיים.  הדגים  את  כמעט 
ראה  לצנעא,  מצפון  עמראן  העיר  שליד  ַסוְוד  העיר  בעירו,  כי  פעמים, 
פעמים בודדות דגים שהביאו מהעיר עדן או מחודידה, ואלו כמובן היו 
דגים מיובשים מלוחים. הוא לא ראה מימיו דגים חיים בתימן. רק מעטים 
מהמרואיינים אמרו בראיונות כי לידם היה נהר והיו דגים ואוכלים דגים 
טריים.  משמעות הדברים, כי רוב יהודי תימן כמעט ולא הכירו דגים, 
ולא היה להם בתפריט האוכל דגים, לא חיים ולא מלוחים מיובשים. זאת 
בשונה מיהודי בבל, צפון אפריקה ומצרים שהתפריט שלהם כלל הרבה 

מאוד דגים, שלא לדבר על יהודי אירופה.
זאת ועוד, אם נוסיף לכך כי בתפריט של המטבח המזרחי כמעט ואין 
זום  או  סאמנה  בתימן  כמו  קלילים  בישולים  למעט  חלביים,  בישולים 
וכדומה, ואף היום אני שומע מפי רבים מיוצאי צפון אפריקה כי אין להם 
בבתיהם סירים חלביים. זאת מכיוון שלא היו מקררים, ומדובר במדינות 
ללא  שעות  ממספר  ליותר  האוכל  על  לשמור  דרך  ואין  יחסית,  חמות 
לבישולים  מאוד,  מוגבל  היה  התימני  המטבח  כי  לדעת  ניווכח  קירור. 
לא חלביים, ובתימן בפרט, למאפה, בשר וירקות, כמו: פיתות ומאפה, 
קטניות, ירקות ופירות וכן בשר שמבשלים באותו יום של השחיטה, וללא 

דגים, בשונה מעדות מזרח אחרות.
אשר על כן, כיון שתקנות חכמים של איסור אכילת בשר כזכר לחורבן, 
הימים,  בתשעת  ולא  שבועות  שלושה  ולא  מפסקת  בסעודה  רק  היא 
בדומה לשבעת ימי האבל שאאין איסור לאכול בשר, לכן לא מצאו חכמי 
תימן סיבה והצדקה להחמיר דווקא בנושא האוכל בימים אלו, והתירו 
את מה שמותר, ואסרו את מה שאסור מצד הדין, ולא מחומרה. שכן מה 
יאכלו בשלושה שבועות או בתשעת הימים של ימי בין המצרים אם אין 
דגים כתחליף, וכי יאכלו שלושה שבועות רק קטניות, ירקות ומאפה?! זה 

לא מציאותי, ולכן לא נהגו להחמיר בזה.
נראות  אבלים  בבתי  הסעודות  מקומות,  במספר  שבארץ  היא,  אמת 
האבלים  עם  לאכול  מוזמן  רב  וציבור  עלינו,  לא  שמחה  סעודות  כמו 
של  בשאלות  בעיקר  רבות,  פעמים  זו  תופעה  על  נשאלתי  וכבר  בשר. 
סטודנטים בהרצאות. ויש להשיב על כך, כי אכן התופעה היא מוגזמת 
אוכלים  היו  בעיקר  שם  בתימן,  המצב  את  מתארת  אינה  אך  לעתים, 
בשר בשבעת ימי האבל האבלים בלבד, וכן מספר קרובים שבאו לנחם 
מהעיר או מחוץ לעיר. זכינו בעזר ה' להתבסס כלכלית בארץ, ולחיות 
באחת מהמדינות החזקות ביותר בעולם היום מבחינה כלכלית, ולכן 
העושר הכלכלי, יחסית למדינות אחרות, גורם לכך שהאבלים מכבדים 
את המנחמים, ומכיוון שהם מכניסי אורחים חשוב לאבלים לכבד את 
האורחים בארוחה מלאה, מה גם שחלק מהמנחמים באים ממקומות 
רחוקים. כיון שכוונתם טובה, לכן אני רוצה ללמד עליהם זכות, למרות 

שיש לצמצם תופעה זו.
מ"מ, בלי הבנת המציאות בה חיו היהודים בתימן לא נוכל להבין את 

מנהג אכילת בשר באבל ובשלושה השבועות בקרב יוצאי תימן.
להרחבה: מחקרים בסידורי תימן, כרך א' ע' 623, חיי היהודים בתימן, כרך ג' ע' -1023
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היסטוריית יהדות תימן - מנהגי חתונה 
דוד חוברי

הגיל הממוצע לנישואין לבחור הוא בין 16 ל-19 שנה. לפני גיל זה אין 
מתחתנים אלא במקרים יוצאים מן הכלל כגון: שהאב זקן או חולה 
מאוד ויש חשש רציני שימות או במקרה של יתומים שיש בכך בכדי 
להצילם מהאסלאם. בודדים נישאו לאחר גיל עשרים. לגבי בחורה גיל 
נישואיה הוא בין 11 ל-15 שנה ואם עברה גיל 18, סיכוייה להינשא 
קלושים ביותר, אלא אם כן נישאת לאלמן או גרוש או כאישה שנייה 
)"צרה"( למי שאין לו ילדים. ההיכרות נעשית באמצעות שידוך סודי 
בלבד, זאת לאחר שהצליח הבחור "לצוד" בראייה חטופה מזדמנת 
את פני הנערה. אם מצאה חן בעיניו הוא מודיע על הסכמתו ומביע 
את רצונו להשתדך. הסודיות שבשידוכין נובעת מכך שאם יסרבו בני 
לפגוע  עלול  זה  שכן  הדבר,  יתפרסם  לא   - לשידוך  הנערה  משפחת 
מצד  ההסכמה  קבלת  לאחר  אחרת.  מישהי  עם  עתידית  בהיכרות 
הורי הכלה, מוסר אבי החתן למשדך 20 ריאל, סכום הנחשב לכסף 
נכבד באותה תקופה. המשדך מגיע עם כסף זה לבית הכלה ומשוחח 
עם האב בדיסקרטיות, תוך שהוא מדבר בשבחו של החתן ומפציר 
באב לקבל מידיו את הכסף. עפ"י רוב האב מסכים לקבל את הכסף 
שמוחזק אצלו כפיקדון בלבד, ע"מ שיוכל "לבחון" את ההצעה וע"מ 
שלא יראה כמי שממהר להפטר מבתו במהירות. לאחר דין ודברים 
בתוך המשפחה ועם המשדך, מתקבלת החלטה לכאן או לכאן. בד"כ 
לא לחצו על הנערה ולא כפו עליה להינשא. במידה והתקבלה החלטה 
)בתימנית  המוהר"  "דמי  גובה  על  ומתן  במשא  מתחילים  חיובית 
"תנאים".  נקרא  בנדון  ומתן  המשא  כך  ומשום  תנאי(   = "ַאְלַשְרט" 
ההסכם היה בע"פ והשיעור המקובל היה בגובה של 100 ריאל. כסף 
זה נמסר לאב ע"מ שירכוש באמצעותו לבתו ביגוד ותכשיטים. האב 
היה צריך להוסיף מכיסו כפליים ממה שנתן החתן כדי שזה יספיק 
לבתו למשך מס' שנים. לאחר שהגיעו לידי הסכם, נקבע מועד משוער 
לחתונה ויתרת דמי המוהר משולמת כשלושה חודשים לפני החתונה. 
אחריהם  "רינונים"  למנוע  ע"מ  הזוג  בני  בין  נתק  יחול  ואילך  מכאן 
התחרטה  אם  זו,  ביניים  תקופת  בתוך  כארוסתו.  מוגדרת  והנערה 
לבית  ריאל   20 על-סך  המקדמה  את  מחזירים  הם  הכלה,  משפחת 
וצד  במידה  להחלטתם.  הסבר  מתן  תוך  המשדך,  באמצעות  החתן 

החתן התחרט אין הם דורשים את הכסף בחזרה מחמת הבושה.

אוצר הפתגמים
מרדכי יצהרי

ִריּד ִפי  ּה ּתֻ ַואּגַ ַמא ַאלּזֲ גִלס ֲעַזּב / ּכְ • ַקּד ֻקלּת ַלּך ַיא ֲחִסין ַאלֲעַמל: ּתִ
יּת ַקהַוּה ְוַחּב: אלַבּ

הן אמרתי לך יפה המעש כי תישאר רווק, כיון שהנישואין מצריכים 
בבית קפה והתבואה.

נּת ִד'י ַעאּד  כ'ֻטּב ַאלִבּ • ַקד ֻקלּת ַלּך ַיא ִחַמאר ַיא ִאּבן ַאלִחַמאר: ַלא ּתִ
ִפי  ַאלֲחַטּב  ֲעִויּד  א  ַאּמַ ְטִחין,  ּה  ַואלִחלּבַ ַאלִמלח  סֻרק  ִתּ ִד'י   / א  ּהַ ֻאּמֲ

זֻג'ִנַהא:
הן אמרתי לך, הוי חמור בן חמור: אל תארס הבת שעדיין אמה בחיים: 
כי היא תגנוב את המלח וגרס התלתן, ואת עצי ההסקה תסתיר בבית 

שחיה.

פירוש:  מאמר זה, לקוח משיר היתולי המתאר כביכול חיי שחיתות 
מפי אם הבעל השונאת את כלתה, ומונה בפני בנה את פגמיה של 
שמע  ואילו  טעות,  מקח  הייה  שבחירתו  להוכיחו,  במטרה  אשתו, 
בגניבת  ידה  השולחת  זו  לעומת  הגונה,  לאשה  זוכה  היה  לעצתה, 

המצרכים החיוניים.

ּג: ַזוּוַ עַמּה: קּום ּתִ נּת ִפי ִנעַמּה ְוַמֹשֻקר ַאעַוּג / ַקאַלּת ִלי ַאלּנִ  • ַקּד ּכֻ
כבר הייתי מאושר ובידי זר פרחים נטוי; אמר לי האושר: קום התחתן.



מדור משפחה

מעגל חיי משפחה אהובה בן שלום
בגליון הקודם  דיברנו על הגשר לקשר בגליון זה נדבר על מערכת האחים.
ילד הראשון  במשפחה הופך להיות בכור כאשר נולד לו אח. מרגע היוולד 
האח נוצרת למעשה תת מערכת במשפחה שהיא תת מערכת אחים. 
משלב  החל  השוואות  מתחילות  השני  הילד  הגעת  עם 
את  שמעסיקים  נושאים  ועוד  לזוגיות  ועד  שינה  אוכל,  ההריון, 
מורכבת. למאוד  שלהם  היומיום   שגרת  את  והופכים  ההורים 
מול  ומתן  במשא  מיומנויות  לפיתוח  בתחנה זו הורים נדרשים: 1. 
בין  נפרדות  לפיתוח   .2 החינוכי.  הצוות  ומול  הזוג  בן  מול  הילדים, 
הבית לבין החוץ. ההבנה שהבית הוא מערכת שלמה מול המערכות 
ההורים   – גמישות  לפיתוח   .3 גבולות.  הגדרת  ונדרשת  האחרות 
נדרשים מעת לעת לקבל החלטות בין ילד שזקוק להם יותר לעומת 
מיומנויות  לפתח  נדרשים  ההורים  ואז  פחות.  להם  שזקוק  ילד 
הפעם  לדוגמא:  אחיו.   את  שיכיל  כך  הראשון  הילד  את  לחנך  איך 
הראשונה שילד ראשון ישמע שאין להורה זמן זה כאשר נולד לו אח.
כי אנחנו  נראה  גדול. על פניו  זו הוא  הפוטנציאל למשברים בתחנה 
ילד.  עוד  והבאנו  המשפחה  את  הרחבנו  כי  שמחים  להיות  אמורים 
לנו משבר.  ההורה  אבל דוקא מעצם הפרת האיזון הזו עלול להיות 
מרגיש שיותר קשה לו. בנוסף מתחיל רגש אשם שאין מענה לבעיות 
או שבן הזוג לא תומך. המשבר עלול להיות קיצוני יותר ככל שהפער 
גדל.  – המציאות  לבין  מושלם  הורה  להיות  ההורה  של  הפנטזיה  בין 
לנהל  שיש  ההבנה  הוא  לשלב  פתרון  שמאפשר  הדברים  אחד 
בארגון  שכמו  להבין  עלינו  דבר.  לכל  ארגון  כמו  המשפחה  את 
תרומה  תפקידים,  כללים,  מטרות,  להגדיר  צריכים  במשפחה  גם 
שאנחנו  ברגע  ברורים.  גבולות  הצבת  תוך  זה  וכל  ותמורה. 
אחרים. דברים  לעשות  פנויים  אנחנו  גבולות  על  שומרים 
המקום  זה  כלומר  לעצמנו  שמים  אנחנו  הגבולות  את 
הגבול  הצבת  לי.  מתאים  לא  לילד:  להגיד  יכול  שהורה 
בילדים. התלות  כל  בתוך  גם  נפרדות  ליצור  להורים  מאפשרת 
דוגמא: ילד בכור, יש לו עוד 2 אחים והוא נכנס לכתה א'. אם האמא 
מעורבת  עצמה  את  למצוא  עלולה  היא  גבולות  לזהות  תדע  לא 
המורה  עם  מדברת  מתקנת,  מוחקת,  הבית,  שיעורי  בהכנת 
למצוא  עלולה  האמא  מצליח.  לא  הוא  אם  עונשים  לילד  וקובעת 
האחרים  הילדים  חשבון  על  רבות  אנרגיות  משקיעה  עצמה  את 
המחיר  הבנת  רק  משבר.  של  ולסוג  לתיסכול  לגרום  שעלול  דבר 
הבית. בניהול  האיזון  את  להחזיר  תוכל  מתאימים  גבולות  והצבת 
בסימביוזה  צורך  להורים  שיש  מכך  נובע  בגבול  הצורך 
הגבולות  את  מבינים  אם  הראשונה.  בתקופה  הילד  עם 
מיותרים. למשברים  להיכנס  לא  עוזר  מאוד  זה 

הכותבת היא מאמנת אישית ומנחת קבוצות על פי שיטת אדלר. 

ahuvabns@gmail.com 050-2399543 :להזמנת הרצאות

על קצה הלשון לחודש אב
משה אוסי

מילים וביטויים השאולים ממגילת איכה
לאחר  שנתחברו  קינות,  חמש  של  קובץ  היא  ֵאיָכה  ת  ְמִגַלּ
חיבור  את  מייחסים  חז"ל  הראשון.  המקדש  בית  חורבן 
קינות",  "מגילת  הספר  את  וְמכנים  הנביא,  לירמיהו  המגילה 
בלטינית.  קינות   -  Lamentationes אירופה  ִבְשפות  שמו  וכך 
ז" )ד' ב'( –  'פז' הוא זהב המפורסם  ּפָ ִאים ּבַ ֵני ִצּיֹון ַהְיָקִרים ַהְמֻסּלָ "ּבְ
- כינוי לגוש כסף,  'ה'  'ִפּצָ בזהרו ובערכו, והוא קרוב למילה הערבית 
המבריקות  השמש  קרני   – זורחת"  פז  "ושמש   – החדשה  ובעברית 
בהשאלה  ומכאן  אותו  ששוקלים  משמעו  'מסוָלא'  הזהב.  כעין 
נשקלים  היו  שבעבר  ציון  בני  על  ומקוננים  ומוערך,  יקר  שהוא 
להישבר.  הקלים  חרס  לנבלי  שווים  הם  וכיום  פז  ִבְזהב  ונערכים 
דברים.  עליו  שמעמיסים  כלי   – 'סל'  לשורש  קרובה  'מסולא' 
"ָהֲעטּוִפים   – י"ט(  )ב'  ל-חּוצֹות"  ּכָ רֹאׁש  ּבְ ָרָעב  ּבְ "ָהֲעטּוִפים 
המילה  רעב'.  מחמת  'מתעלפים  ֹנאמר  בימינו   – ָרָעב"  ּבְ
מרכזיים  לרחובות  כינוי  והיא  לבית,  מחוץ  משמעה  'חוצות' 
ֻחצֹות"  ִקְרַית  ֹבאּו  "ַוּיָ ובלק  ְלָעם  ּבִ אצל   כמו  לשווקים,  או 
בירושלים. ליריד  כינוי  ֻחצֹות"  "ִקְרַית  ובימינו   ל"ט(,  כ"ב  )במד' 
או  המלך  כתר  היא  העטרה   – ט"ז(  )ה'  נּו"  רֹאׁשֵ ֲעֶטֶרת  "ָנְפָלה 
ת-ַחִיל  מצנפת לנשוא פנים, ובהשאלה מתן הערכה וכבוד, כמו "ֵאׁשֶ
המקדש  בית  על  כמשל  בא  והפסוק  ד'(.  י"ב  )משלי  ְעָלּה"  ּבַ ֲעֶטֶרת 
בהספד  ֶנאמר  ראשנו"  עטרת  "נפלה  ובימינו  עינינו.  מחמד  שהיה 
שה'עטרה'  נראה  ליושנה'.  עטרה  'להחזיר  הביטוי  וכן  נפטרים;  על 
מעטרים  שהיו  כפי  ותבלינים,  בושם  מצמחי  עשויה  הייתה  הקדומה 
ִעְטר  תוכיח:  הערבית  כן,  כמו  דפנה.  בעֵלי  ביוון  ואומנים  שחקנים 
שהתעסקה  אר'  'ַעּטָ משפחת  ומכאן  ריחני,  צמח  או  בושם  הוא 
יוונית,  היא  'דפנה'  )המילה  מרפא  וצמחי  בׂשמים  בתבלינים, 
של  בזר  המנצח  ראש  את  לעטר  נהגו  הקדומה,  ביוון  ובתחרויות 
לפעול  המשיך   – הדפנה"  זרי  על  נח  "לא  הביטוי  ומכאן  דפנה,  עלי 
ולתהילה(.  לניצחון  - סמל  עיטרו אותו בדפנה  וליצור למרות שכבר 
לכיוּון  כציּון  'מטרה'  המילה   - י"ב(  )ג'  ַלֵחץ"  ָרא  ּטָ ּמַ ּכַ יֵבִני,  ּצִ "ַוּיַ
בבסיסה  ההוראה  ההוראות;  אחת  רק  היא  החץ,  יריית 
נט"ר,  שהוא  השורש  שמוכיח  כפי  כלא,  ובית  משמר  היא 
ָרה'.   ּטָ ַהּמַ ב'ֲחַצר  כלאו  ירמיהו  ואת  השומרים,  הם  הנוטרים 
והמגילה תרמה אף לסלנג העברי: הפועל 'להכפיש' – לבזות ולהטיל 
ֵאֶפר" )ג' ט"ז(. 'להכפיש באפר' – הוא  ִני ָבּ יַשׁ דופי באחר; ובמגילה: "ִהְכִפּ
יֵבנּו  סימן לאבלות, שהָאֵבל מתפלש בעפר,. ונסיים בדברי נחמה: "ֲהִשׁ
ה' ֵאֶליָך ְוָנׁשּוָבה " – כתוב במגילה,  ונוכל לשער שהפסוק הזה הדהד 
בזיכרונה של נעמי שמר כשכתבה: "השיבני ואשובה אל הארץ הטובה".

mosheossi@gmail.com   09-8335016  לשיעורים ולהרצאות


