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

בחודש אייר הבעל"ט מציינים אנו את יום הזיכרון, יום העצמאות, 
פסח שני, ל"ג בעומר ויום שחרור ירושלים. 

אנשים  עבור  פסח  קורבן  להקריב  הזדמנות  ניתנת  שני  בפסח 
או רחוקים  שנמנע מהם להקריבו במועדו משום שהיו טמאים 
ממקום המקדש בפסח. בימינו אלה נחשב יום זה מעין "יום טוב" 
ישראל. ל"ג בעומר הוא היום השלושים ושלושה לספירת  לעם 
העומר. ככל הידוע לנו, החלו לציין אותו במאה השתים עשרה. ל"ג 
בעומר הוא המועד האחרון שנוסף ללוח הזמנים היהודי הדתי, 
מסמלים  העצמאות  ויום  הזיכרון  יום  המודרנית.  התקופה  עד 
את המאבק להקמת המדינה ויחד עם יום ירושלים יוצרים בלוח 

העברי מחזור שונה ממחזור החגים המסורתיים שאנו מכירים.
אם כן, יום הזיכרון, יום העצמאות ויום ירושלים, הם ימים שגבורה, 
עצב ושמחה משתלבים זה בזה. ימים אלה מזכירים לנו את שיבת 
ציון בתקופת עזרא ונחמיה: "...באחת ידו עושה במלאכה ואחת 
מחזקת השלח. והבונים איש חרבו אסורים על מתניו ובונים.....

והיו לנו הלילה משמר והיום מלאכה. )נחמיה ד(.
בספר  המדינה.  להקמת  הביאה  לדורותיה,  הציונית  התנועה 
ויצא  מאיר  יוסף  כתב  אשר  תימן"  ויהודי  הציונית  "התנועה 
מתימן"  ציון  לשיבת  שנה  מאה  "יובל  לציון  "אפיקים"  בהוצאת 
העלייה  אנשי  בין  היחסים  את  המחבר  מתאר  תשמ"ג,  בשנת 
יוסף  השנייה לבין החלוצים מתימן. בדברי המבוא לספר כותב 
דחוח הלוי: "המפעל הציוני בארץ עמד לפני שוקת שבורה עקב 
ערבית  עבודה  והכנסת  אירופה  ממזרח  העולים  של  ירידתם 
למושבות היהודיות עוד בראשית התהוותן. העולים מתימן היו 
חלוצים, שחלצו את המפעל הציוני ממצוקתו והצטרפו לעבודה 
אלמלא  הציוני  המפעל  של  גורלו  היה  מה  יודע  ומי  במושבות, 

עזרתם של יהודי תימן בכבוש העבודה העברית במושבות".
שיבת ציון של יהודי תימן שוזרת בקורותיה כמאה וחמישים שנה 
של עליה רצופה אשר לא זכתה לקבל את מקומה הראוי בדפי 
חברה  לטיפוח  האגודה  המתחדשת.  ישראל  של  ההיסטוריה 
עוולה  לתקן  כדי  פעולותיה  את  ומעמיקה  מרחיבה  ותרבות 
היסטורית זו. לאחרונה התקיים אירוע מרגש ביד בן צבי. באירוע 
זה הצגנו את כתב העת "תימא י"ד בעריכתו של פרופסור יוסף 
נעמי  מקרן  מלגות  חולקו  כן  וכמו  האגודה  בהוצאת  טובי  יובל 

ועובדיה בן שלום לסטודנטים מצטיינים לתארים מתקדמים.
האגודה  חברי  יתכנסו   2/5 שלישי  יום  אייר  ו'  העצמאות  ביום 
ביער חדרה לכינוס המסורתי של יום העצמאות. ישתתפו אמנים 
חוויה  ומובטחת  המשתתפים  רב  המפגש  את  שינעימו  וזמרים 
לכל המשפחה בחברה נעימה. הנכם מוזמנים ליטול חלק באירוע 

זה ובאירוע שאחריו – מפגש וימי עיון ותרבות בחג השבועות. 
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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
מצוות ציצית וזיקתה ליראת שמיים

יראת  לידי  האדם  את  מביאה  ציצית  שמצוות  נכתב  ללב'  'יפה  בספר 
הכתוב  שאמר  וזהו  בבגדו',  'ציצית  גימטריא  "...'יראתו'  וז"ל:  החטא, 
ְהֶיה ִיְרָאתֹו' ]שמות כ,יז[ וכו'... עכ"ד. ור''ל דמי שיש לו ציצית  'ּוַבֲעבּור ּתִ

בבגדו מביאו לידי יראת חטא". 
ייחוד  את  מזכירה  ציצית  שמצוות  הציצית'  'אוצר  בספר  איתא  ועוד 
הבורא ומעוררת את בני האדם לירוא מפני בורא עולם: "בציצית מפורש 
)במדבר טו, לט( 'וראיתם אותו' וגו' 'ולא תתורו' וגו', ולשון 'לא תתורו' 
משמע לא שייעקר ההרהור מלב לגמרי, רק שיהיה בכוחו לדחותו. כי כל 
זמן שהאדם נזכר בעול מלכות שמים ועול תורה ועול מצוות שעליו יכול 

בקל לגעור ביצר ולדחות כל מחשבת חוץ מזה. 
מקור נוסף שבו הובאה ראיה לכך שהציצית מונעת מהאדם חטא ועוון, 
נמצא בספר 'צנצנת מנחם', שם למד המחבר מהאדם הראשון, וז"ל: 
"צריך טעם למה דווקא ציצית בבגדים הוי עדות כדכתיב 'ּוְרִאיֶתם אֹתֹו 
ל ִמְצֹות ה' ]במדבר טו,לט['.  ואומר דהיינו טעמא, דקודם  ם ֶאת ּכָ ּוְזַכְרּתֶ
שחטא האדם הראשון הלכו ערומים בחוץ ולא יתבוששו, ואחר שחטאו 
ם'  ׁשֵ ְלּבִ ְתנֹות עֹור ַוּיַ ּתֹו ּכָ ַעׂש ה' ֱאלִֹהים ְלָאָדם ּוְלִאׁשְ ידעו כי ערומים הם 'ַוּיַ
]בראשית ג,כא[, ומשום הכי כשאדם לובש בגדים על גופו צוה הקב''ה 
שיעשה להם ציצית לזכור את כל מצות ה' ולא 'ְולֹא ָתֻתרּו ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם 
ֵעיֵניֶכם' ]שם[, דייקא ר''ל כאשר עשה אדם וחוה שראו שטוב  ְוַאֲחֵרי 
עי''ז  אותו  וחמדו  לעיניים  הוא  ותאוה  להשכיל  ונחמד  למאכל  העץ 
ואכלו ועברו על מצוות ה'... שפיר הא דאמרו דהציצית הן הן העדות 

לאדם שלא יחטא עוד כאדם הראשון". 
ל  ּכָ ֶאת  ם  ּוְזַכְרּתֶ אֹתֹו,  "ּוְרִאיֶתם  וז"ל:  כתב  לתורה  הספורנו  ובפירוש 
ָאָלה  ּבְ ִמְצֹוָתיו  ם  ְלּתֶ ּבַ ּקִ ְוׁשֶ ַרְך,  ִיְתּבָ ָלֵאל  ֲעָבִדים  ם  ַאּתֶ ׁשֶ רּו  ְזּכְ ּתִ ִמְצות ה'. 
ּוָבֶזה  ֲעָבָדיו.  ּבַ ֶלְך  ַהּמֶ חֹוַתם  ּכְ הּוא  ׁשֶ יִצית  ַהּצִ ְראֹוָתם  ּבִ ְוֶזה  בּוָעה,  ּוִבׁשְ
ר ְוָכבוד ֲאִפּלּו  עׁשֶ ֶכם ּבְ ִרירּות ִלּבְ יג ׁשְ לּו ִמּתּור 'ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם' ְלַהּשִׂ ְחּדְ ּתַ

ֶהן".  ם ֵעיֵניֶכם ּבָ ְנַתּתֶ ֲאוות ׁשֶ יג ּתַ ָגֵזל, 'ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכם' ְלַהּשִׂ ּבְ
וז"ל: "כתב הרמב''ם, אין לך דבר  'נתיבות שלום'  ומעניינים הם דברי 
בכל התורה כולה שהוא קשה לרוב העם לפרוש אל מן העריות וכו', 
לפיכך ראוי לו לאדם לכוף יצרו בדבר זה ולהרגיל עצמו בקדושה יתירה 
ציצית  מצות  וכן  מהן...  להנצל  כדי  נכונה  ובדעה  טהורה  ובמחשבה 
תרי''ג  כל  את  הכוללת  מצוה  היא  כי  מצוות,  תרי''ג  כל  כנגד  שקולה 
המצוות, וכנגד כל תרי''ג האברים והגידים, שמטהרת כל גופו של יהודי 
ומכניסה קדושה בכולו. בכל מצוה יש ענין פרטי וכח סגולי מיוחד לקדש 
יהודי בפרט מסוים, ואילו הכח הסגולי של מצות ציצית הוא תיקון כללי 
שנתן הקב''ה לטהר את כל האברים של יהודי בבחינת זה לעומת זה..." 
ועל כן במצוה זו דייקא נאמר במדרש: "כל זמן שהחבל הזה בידך יש 
ֶכם ַהּיֹום' ]דברים ד,ד[".   ּלְ ים ּכֻ ה' ֱאלֵֹהיֶכם ַחּיִ ֵבִקים ּבַ ם ַהּדְ לך חיים, 'ְוַאּתֶ

)המשך מעבר לדף(

חודש אייר תשע״ז



הרמב״ם ויהדות תימן
דוד חוברי

בשנת 1173 כובש צאלח א- דין את מצרים ובמסגרת כיבושיו הוא מגיע 
לתימן וכך שולטים האויבים בראשותו עד שנת 1250.

לרמב"ם קשר ישיר עם צאלח א- דין והממלכה האיובית היות והמרכז 
השלטוני שלהם היה במצרים,  אליה הגיע הרמב"ם כרופא מפורסם, 
כפילוסוף והוגה דעות בעל שם. עד מהרה הפך הרמב"ם בזכות גאונותו, 
יכול  הכל  השליט  של  האישי  לרופא  המופלאות  וידענותו  מקצועיותו 
באזור זה- צאלח א- דין. עוד בטרם הגיע הרמב"ם למצרים, הכירו יהודי 
תימן בגאוני מצרים והיו קשרים הדוקים ביניהם. אולם, בימי הרמב"ם 
הפכה יהדות מצרים לסמכות הבלעדית לגבי יהודי תימן.  בתקופה זו 
המושל האיובי בתימן )עבד אלנבי בן מהדי( ניסה לכוף את האסלאם 
על יהודי תימן ובצר להם פנו יהודי תימן לעזרת הרמב"ם. הם כתבו לו 
שהם נרדפים והרבה מהם נאלצו להמיר את דתם. על רקע זה קם יהודי 
מומר שהסית לְשַמד את יהודי תימן הנבוכים. עפ"י דעה אחרת, היה 
זה משיח שקר מתחזה, שכביכול ניסה להחזירם בתשובה. כך או כך, ר' 
יעקב בן נתנאל  בירב אלפיומי, נגיד יהודי תימן דאז, שולח אגרת בהולה 
לרמב"ם במצרים. באגרת זו הוא שואל על פשר ייסוריה של קהילת תימן, 
שהייתה נתונה תחת גזרות שמד ופרעות קשות ובתוך כל זאת מופיע 
הרמב"ם  את  שואל  יעקב  ר'  העם.  את  ומדיח  שמסית  השקר  משיח 
כיצד עליהם לנהוג בתוך הכאוס שנקלעו אליו. הרמב"ם כותב להם את 
תשובתו הידועה בשם ''אגרת תימן'' ובה הוא מעודד את יהודיה לנוכח 
הצרות הפוקדות אותם. באגרת זו הרמב"ם מסביר כיצד יש להבחין בין 
לדיון  משיח אמת למשיח שקר מתחזה. הוא אף מקדיש מקום נרחב 
מקיף בטענותיו של אותו משיח שקר מומר, המסית ומדיח, סותר את 

טענותיו ומוכיח את עליונותה של דת ישראל. 
אגרת תימן הצילה את יהודי תימן מן השמד וחיזקה את אמונתם בדת 
בתימן.  הרוח  ובחיי  בתולדותיהם  למפנה  גם  גרמה  היתר  ובין  ישראל 
עד מהרה נתקבלו חיבורי הרמב"ם בכל גלילות תימן והיה ביקוש גדול 
לספריו ולחיבוריו ההלכתיים והפילוסופיים, כולל ספרי הרפואה שלו. 
כתביו.  את  להעתיק  למצרים  מתימן  נשלחו  וסופרים  ספרים  מעתיקי 
יומיות  עד להופעתו של הרמב"ם נהגו יהודי תימן בהלכותיהם היום- 
הרמב"ם  כתבי  משהגיעו  אולם   , הרי"ף  ופסקי  הבבלי  התלמוד  עפ"י 
לתימן- נהגו יהודי תימן לפי הרמב"ם ובמיוחד משהגיע מפעלו ההלכתי 
היחיד.  הפסקים  כספר  תימן  תפוצות  בכל  זה  נתקבל  החזקה'',  ''היד 
במקרים לא מעטים, הכרעותיו של הרמב"ם דחו אף מנהגים עתיקים 
שלא הלמו את פסקיו. ר' עובדיה מברטנורא מעיד במאה ה-15 כי יהודי 
תימן, מגדולים ועד קטנים, בקיאים בכתבי הרמב"ם. כינויו של הרמב"ם 
בפי בני תימן היה: ''רבנו'' או ''הנשר הגדול''. הרמב"ם ניצל את קשריו 
ומעמדו הרם בחצר המלוכה האיובית כדי לעזור לאחיו שבתימן ולשפר 
את מצבם. הרמב''ן, שחי דור אחרי הרמב"ם, מעיד כי הוא שמע ממגידי 
בנוסח  שמו  את  ומזכירים  הרמב"ם  את  מעריצים  תימן  שיהודי  אמת 
הקדיש מידי יום ביומו: ''בחיכון וביומיכון ובחיי דרבנא משה בן מימון'', 
שהאיר עיניהם בתורה ובטל מעליהם גזרות קשות וכובד מיסים. אגרת 
משבחם  הוא  הרמב"ם.  בחיי  בתימן  הרוח  חיי  את  גם  מתארת  תימן 
מקיימי  התלמוד,  חכמי  בדרך  ההולכים  תורה,  וכלומדי  צדקה  כבעלי 
מצוות ומדקדקים על קלה כבחמורה. גם אחרי מותו, המשיך הרמב"ם 
להיות נערץ ע"י יהודי תימן וכתביו ופסקיו היו נר לרגליהם עד היום הזה.

כלומר, מצוות הציצית היא החבל שמהווה את הקשר בין האדם היהודי 
לה' יתברך, כי מצוה זו שקולה כנגד כל תרי''ג המצוות, והיא מקיפה 
ועוטפת את כל גופו של האדם היהודי על כל אבריו וגידיו, ומטהרתו 
ומקדשתו להיות קדוש ומיוחד לה' יתעלה, וזהו החבל וקשר הדביקות 
נפסע צעד חשוב  זו כהלכתה  הרעיונית בבורא עולם. בקיום מצווה 
נוסף לקראת מטרתנו להיות קדושים ומובחרים לה', ולמילוי ייעודנו 
וברור:  צלול  רם,  בקול  שקוראת  קדוש  וגוי  כהנים  ממלכת  בהקמת 

ם ה' ֵאל עֹוָלם' ]בראשית כא,לג[ – לידיעת ה' ולייחודו. ׁשֵ 'ּבְ



חודש אייר-זיו וה׳׳שד׳אב׳׳
ד"ר משה גברא

בנושא הצמחים ראוי לשים לב גם למסורות עתיקות ביותר שנשתמרו 
בתימן בתחום זה. מהרי"ץ כתב בחיבוריו מספר פעמים, את המסורת 
המקדש  בית  מתקופת  הם  התפילה  מנהגי  כי  תימן,  יהודי  שבידי 
הבית,  מימי  כמעט  דקדמונים  קדמונים  מנהג  זה  "ומנהג  הראשון: 
מימות  התפילות  בעניני  מנהגותינו  שכל  מאבותינו,  בידנו  כמקובל 

חרבן בית ראשון".
במאמר זה אני רוצה לחזק מסורת זו, ולהציג מספר נוסף של הוכחות, 
כי אף במאכלים ובבשמים שומרים יהודי תימן מסורות עתיקת יומין 
עסקנו  קודם  במאמר  הראשון.  המקדש  בית  לבניית  אף  הקודמות 
בעתיקותו של מאכל והצמח המכונה "חילבה", הוא התלתן בלשון 

המשנה, ובמאמר זה נעסוק בצמח ה"שד'אב".
)במהדורת  נהנין  בהלכות  כתב  חיים,  עץ  תכלאל  בסידורו,  מהרי"ץ 

הדפוס הרגילה דף קע"ג, ע"א(: 
"ודע שעל העשב הנקרא פיגם, ובל' ערבי שד'אב, מברכין עליו בורא 
עשבי בשמים, לפי שהוא מין עשב. ואעפ"י שאתה רואה שנעשה ממנו 
עץ עב. ומו"ז מהר"ר צאלח ז"ל הביא ראיה לזה ממ"ש בכלאים אין 
מרכיבין פיגם בקדה שהוא ירק באילן, ומפרש שם רמב"ם ורע"ו )- 

ורבינו עובדיה מברטנורא( דפיגם היינו שד'אב בערבי".
של  סדן  בתוך  ירקות  נוטעין  "אין  כתוב:  ח'(  א',  )כלאיים  במשנה 

שקמה, אין מרכיבין פיגם על גבי קדה לבנה מפני שהוא ירק באילן".
פירוש המשנה: אין נוטעים ירקות בתוך גזע של אילן השקמה לאחר 
שנקצץ האילן, וכן אין מרכיבים פיגם, שיח ריחני, שהוא ירק, על גבי 
קידה, שהוא עץ בושם. מפני שהוא ירק באילן, כלומר, אסור להרכיב 
ירק בעץ, מפני שהוא כלאיים. וזוהי ההוכחה של הדיין מרי צאלח, סבו 
של מהרי"ץ, אם אסור להרכיב את השד'אב בעץ הקדה, משום שהוא 
כלאיים, משמע שהוא ירק ולא עץ, ולכן ברכתו של השד'אב צריכה 

להיות עשבי בשמים, ולא עצי בשמים.
למדנו עפ"י מפרשי המשנה, כי הפיגם הוא ירק.

הרמב"ם פירש שם: "פיגם נקרא בלשון ישמעאל ערב שד'אב ובלעז 
סד'אב.  קאפח:  הר"י  ובמהדורת  מהרי"ץ,  מסורת  עפ"י  כך  רודע". 
במהדורת הדפוס המשובשת כתוב: סראב. ובשיבושי הלשון בכתבי 
כן,  כמו  מתחלפות.  ור'  ד'  האותיות  כי  רבות  פעמים  מצאנו  היד 
האותיות ס' וש' צורתן דומה, ואף הן מתחלפות בכתבי היד. סד'אב 
– שד'אב, ש' וס' מתחלפות. במסכת שביעית פירש הרמב"ם: אלפיגן, 
ובמהדורת הדפוס כתוב: בלעז רודע. רבינו עובדיה מברטנורא מפרש 
בספרו  לונזאנו,  מנחם  רבי  בלע"ז".  רוד"א  לו  שקורין  עשב  "פיגם, 

המעריך על הערוך, כותב כי הפיגם הוא הסדאב.
הרב נדאף כותב כי לדעת סבו, מרי בדיחי, יש לברך על השד'אב בורא 
עצי בשמים בשונה ממהרי"ץ וסבו הדיין מרי צאלח, כי על השד'אב 
מברכים עשבי בשמים, למרות שלעתים יש לו גזע עבה, ונראה כמו 
לדון האם מברכים על השד'אב  זו ממטרת המאמר  וכיון שאין  עץ. 

בורא עצי בשמים או עשבי בשמים, לא אאריך בזה כאן.
מ"מ, למדנו ממשניות אלו, כי שיח השד'אב היה ידוע ומוכר לחכמי 
כלאיים  במסכת  פעמיים  לפחות  במשנה  מוזכר  והוא  המשנה, 
ושביעית. השד'אב, הוא הפיגם, הוא מן עשב ריחני, ונחשב בהלכה 
כי  ומסתבר,  המשנה.  מתקופת  לפחות  ושימושי,  נפוץ  ירק,  כמין 

הוא אף קדום למשנה, שכן הוא מוזכר כדבר ידוע ומפורסם, חיזוק 
מאכלים  מנהגים,  מסורות,  משמרים  תימן  יהודי  כי  תימן  למסורת 

ובשמים מתקופת בית המקדש. זאת בנוסף למאכל החילבה.
יהודי  לי  סיפר  ברק  שבבני  תימן  יהודי  במוזיאון  מהביקורים  באחד 
נוהגים  והם  השד'אב,  את  להריח  נהגו  בעירק  גם  כי  עירק,  מיוצאי 

לכנותו: סידאב )ס' בחירק וד' בפתח(.

מקור: עתיקותם של החילבה והשד'אב,  בתוך: מתימן לציון – תרבות לשון ספרות 

וחינוך, ישראל תשע"א, ע' 264 – 274.



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. בגליון 
הקודם דיברנו על התחנה השניה עם הולדת הילד הראשון,  דיברנו על 
הצרכים של ההורים לעומת הצרכים של דור הסבים והסבתות וכיצד 

ניתן לגשר על הפערים. 
בגליון זה נדבר על התחנה השלישית – משפחה צעירה

מדובר על תחנה שבה המשפחה מתרחבת מעבר לילד אחד או כאשר 
אנחנו  זו  בתחנה  וכדו'.  ספר  בית  גן,  כמו  למסגרות  יוצאים  הילדים 

ההורים קופצים ישר לתפקיד ההורות ולרוב זה "על חשבון" הזוגיות.
כל הקשיים של הורות ליותר מילד אחד יושבים על מגוון התמודדויות 
שהורים צעירים נדרשים להתמודד מולם, החל בחלוקת התפקידים 
ההתפתחות  ושאלת  עצמי  במציאת  לזוגיות,  בפנאי  הבית,  בתוך 
המקצועית תוך כדי גידול מאוד אינטנסיבי של ילדים קטנים. הילדים 
ובקשות  שאלות  יש  ואז  בבית.  שקורה  מה  דרך  העולם  על  לומדים 
עליהם  בערכים  הקשורות  דילמות  מול  ההורים  אותנו  שמעמידות 
אנחנו משתיתים את הבית. נמצא שילדים ישאלו שאלות כמו: למה 
בבית של החבר שלי מותר לראות טלויזיה? שאלות כשרות, מה מותר 
ומה אסור. כאן יש התנגשות עם ערכים. עד כמה אנחנו מאפשרים 
ועד כמה אנחנו נוקשים. התחושה שלנו שזה לא רק בידיים שלנו היא 
הדילמות  את  בלפתור  עסוקים  לא  הורים  כלל  בדרך  נכונה.  תחושה 

כשהן קטנות ואז יש צבירה של בעיות ועלולים להגיע משבר.
בתחנה זו אנחנו נדרשים למספר דברים:

• פיתוח מיומנויות במשא ומתן גם מול הילדים, גם מול בן הזוג וגם עם 
הצוותים החינוכיים.

• פיתוח נפרדות: בין הבית ובין החוץ. ההבנה שהבית הוא תת מערכת 
שלמה מול המערכות האחרות ולכן נדרשים הגיון והוגנות בכל הקשור 

להגדרת חוקים וגבולות.
שזקוק  ילד  בין  החלטות  לעשות  לפעמים  נזקקים  הורים  גמישות:   •

להם יותר לבין ילד שזקוק להם פחות. 
אחד הדברים שמאפשרים פתרון לשלב ההכנה לתחנה השלישית זה 
הבנת המשפחה כארגון עם הגדרת גבולות ואיך אנחנו מיישמים אותם 
לעשות  פניות  יש  אז  הגבול  על  שומרים  שאנחנו  ברגע  הבית.  בתוך 
דברים אחרים.. את הגבול אני שם לעצמי זה המקום שאני אומר: לא 

מתאים לי.
דוגמא: כניסה לכתה א'. ילד בכור יש לו עוד 2 אחים. אם אני לא נדע 
לזהות את הגבולות שלנו, אז נהיה מאוד מעורבים בהכנת שעורי הבית, 
בשיחות עם המורה, בתיקון שיעורי הבית ועוד. הצורך בגבול נובע מכך 

שיש לנו צורך בסימביוזה עם הילד הראשון בתקופה הראשונה. 
הכותבת היא מאמנת אישית ומנחת קבוצות על פי שיטת אדלר. 

ahuvabns@gmail.com 050-2399543 :להזמנת הרצאות

משה אוסי
מהו אייר?

ִני"  ֵ ַהּשׁ ַהחֶֹדׁש  ִזו הּוא  חֶֹדׁש  "ּבְ זיו":  במקרא נקרא חודש אייר "חודש 
)מלכים א' ו' א'(; וחז"ל דרשו, כי יש בחודש זה "ִזיָוא ְלִאיָלָנא" )מסכת 
ראש השנה י"א ע"א(, כלומר: זוהר הפרחים והניצנים. וכן תרגם יונתן: 
א. ואל הניצנים בשדות אפשר להוסיף גם את נצנוצי זיו  ַנּיָ בירח זיו ִנּצָ
השנה,  חדשי  שאר  כמו  'אייר',  השם  גם  זו.  בעונה  הזוהרים  השמש 
מקורו באכדית AYARU, מזכיר בשמו את אור השמש השופע בחודש 
זה.  לוח גזר הוא לוח מתקופת שלמה המלך ובו  כתובת המתארת 
פעולות חקלאיות לאורך חדשי השנה; וכך כתוב על חודש אייר שבו 
קוצרים את השעורים: "ירח.קצר.שערמ." הכתובת נגזלה ע"י השלטון 
התורכי, וכיום היא נמצאת במוזיאון באיסטנבול. בימינו יצרנו מ"אייר" 
את הפועל "לאייר" – כאילו זורים אור על הדף כדי להבהיר את הנושא.

בחודש זה החל המן לרדת לבני ישראל, והוא מכונה "לחם אבירים" כי 
הוא לא גרם מחלות כלשהם, ואנשי הגימטריות מצאו לזה סימן בשם 
'איר'="אני י' )השם( רופאך". בימי המקדש חל בי"ד באייר- פסח שני, 
עבור אלה שלא היה סיפק בידם לחוג את הפסח במועדו )במדבר פרק 
ט'(. חודש אייר התברך במועדים שנכנסו ללוח העברי לאחר חתימת 
וליום  העצמאות  ליום  זכינו  ובתקופתנו  בעומר,  ל"ג  כמו:  המקרא, 

ירושלים.

על קצה הלשון

אוצר הפתגמים
מרדכי יצהרי

ּך ֻיַכ'אִצַמּך: יּבַ ּך / ֲחִבּ • ִאַד'א ַקּל ַמא ִפי ְיּדַ
אם הצטמצם מה שבידך, אוהבך ישנאך.

פירוש: רמז לאהבה שהיא תלויה בדבר. נפסק הדבר נפסקה האהבה.

ַג'אַצ'ּה, ַואִחּד ַלם  אַרּת ַאלּבְ ּה – ִאת'ַנין ִפי ֻכ'זִקי, ְוִאן ּגַ • ִאַד'א ִשי ְמַחַבּ
ְיֻסעֹּה:

אם יש אהבה – שנים בתוך חור. ואם גברה המריבה – אחד לא יכילו. 
מעין "מקום זרת לאלף אוהבים" "אהבה דוחקת הבשר"

ַמאֻלּה: ִחּב ַאלִעים – ִחּב ּגְ • ִאַד'א ַאְנּת ְתּ
אם אתה אוהב את הדבר הטוב – אהוב את יפיו.

פירוש: משל לאהבה מתמשכת בתוך משפחה, ר"ל, אם אתה אוהב 
לסיפא  קיימת  וכיו"ב.  בניו  אשתו,  עליו:  האהוב  גם  אהֹוב  בנך  את 

ּה" שמשמעותו, אהוב מי שנשאתו בבטנה. אלֹֻ ַמּ נוסחה אחרת: "ִחּב ַגּ


