
פינת העורך - מהו צבעה של הטלית?דבר יו״ר האגודה
ד״ר יגאל בן שלום

חגי תשרי מאחורינו ואנו בפתחו של חודש מרחשוון. אכן מרחשוון 
הוא שמו של החודש, השגור בפי יהודי תימן, ותרגומו מבבלית 
"החודש השמיני" לפי סדר החודשים במקרא, המתחיל בחודש 
ניסן. וקיימות גם אגדות עממיות שהתוספת "מר" ניתנה לחודש 
זה כי "מר" לו שאין בו חגים או "מר"- טיפת מים, שבו מתחילה 

שאילת הגשמים.
זה רוצה אני להעלות את השאלה של "צדק ספרותי".  במאמר 
האם הייתה בתימן כתיבה רציפה של חיבורים, מאמרים, ספרים, 
והארגונים  דורנו  חכמי  האם  כן,  אם  ופיוט.  שירה  פרשנויות, 
השונים אשר קמו מאז החלה העלייה המחודשת מתימן הצליחו 

ב"חשיפת גנזי תימן?". אם לא - "על מי המלאכה לגמור?".
אביא דברים בשמו של הרב יחיא בן נתנאל אלשיך, אותו הכרתי 
בילדותי כאשר עליתי להתפלל בבית הכנסת של סבי, אבי אמי יחיא 
)זכריה( גרמה - "ענף החיים" בירושלים. כותב הרב יחיא אלשיך 
בהקדמה לספר "חן טוב": והנה רבים תמהים ושואלים למה אין 
תימן  מחכמי  הרבה  היו  ובאמת  תימן,  מחכמי  חיבורים  הרבה 
שחברו ספרים אם בהלכות ואם בדרושים ואם בשירים ופיוטים 
אך משום שלא היה בית דפוס ליהודים בתימן ולא יכל המחבר 
להוציא את ספרו לאור, היה מצניע את החיבור אצלו, זקני תימן 
ידעו  למוזע,  גלו  שאבותינו  בזמן  והיא  סיבה,  עוד  שיש  אומרים 
ולכן לא לקחו את כל ספריהם וחבוריהם  שעתידים הם לחזור 
אלא השאירו הרבה מהם בבית הגניזה של בית הכנסת בצנעא 
והפקידו עליהם שומר גוי וכשחזרו ראו שהכל היה למאכולת אש, 
בדליקה הזו אבדו כל החיבורים ומרובם לא נשאר זכר. וכעת עדיין 
מוצאים לפעמים כתבי יד מחבורי חכמי תימן בספריות ובגניזות 

אשר עדיין לא יצאו לאור")נכתב בשנת תש"ל(.
מכון  הקימה  ומחקר  תיעוד  ותרבות,  חברה  לטיפוח  האגודה 
מחקר: המכון לחקר יהודי תימן ע"ש עובדיה בן שלום. המכון, 
בשיתוף מכון בן צבי, שם לו למטרה להוציא לאור מחקרים אשר 
עוסקים בהיבטים שונים של יהודי תימן ותרבותם. כמו כן הכריז 
המכון בראשותה של פרופסור בת ציון עראקי קלורמן ובתרומתה 
של משפחת בן שלום על מלגה של 15000 ₪ לחיבור או מחקר 

אשר ייבחרו ע"י ועדה אקדמית וקיים קונגרס מחקר בינלאומי. 
מיליוני  מאות  המשקיעה  המדינה,  אם  ייעשה  ספרותי"  "צדק 
שקלים )בצדק( בספריה הלאומית החדשה תסכים להקצות חלק 
מזערי ממשאבים אלה לגילוי, רכישה ומימון מחקרים על חיבורים 
של יהודי תימן הפזורים בספריות וגנזים ברחבי העולם. כמו כן, 
טוב יעשו בניהם ובני בניהם של חכמי תימן אשר ברשותם כתבי 
יד, אם יעמידו כתבים אלה לרשות המחקר, הפרשנות וההוצאה 

לאור. זו תהיה ההנצחה החשובה ביותר לאבותיהם החכמים.  
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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 חשוון תשע״ז

עותניאל מנצור
מהו צבעה של הטלית? האם עליה להיות בצבע לבן או לבן עם פסים 
שחורים? ושמא על הטלית להיות בצבע שחור כפי שהיה צבעה בקרב 
יהודי תימן? ושמא אין לטלית צבע מוגדר ורצוי וכל צבע מן הצבעים 
ראוי לה? דברים אלה נראה בקצירת האומר במאמר קצר זה)מאמר 

זה הוא חלק מפרק בספרי 'ציצית בראי הרמב"ם ומפרשי חז"ל(.
עמם,  מצויה  שהיתה  הטלית  צבע  מדוע  תימן,  במנהג  לעיין  יש 
זו שימשה  לציין שטלית  ויש  'שמלה', היתה בצבע שחור?  ונקראה 
אותם במשך כל היום לכל שימושיהם, היינו, לקניות, לימוד, חימום 

וכיוצ"ב.
בקובץ הלכה ומסורה סופר שהגר"א התעטף בטלית גדולה כל היום: 
צמר,  של  קטן  טלית  לבש  לא  שהגר"א  זצ"ל  הגר"ש  בשם  "ומובא 
משום שהיה לבוש בטלית גדול של צמר כל היום". ועוד הובא שם: 
"ואין מנהגנו כן, ולמעשה בתימן נהגו ללבוש טליתות בצבעים שונים,  
ועשו את הציציות רק לבנים, ולא שמענו שהניחו בכנפות צבע לבן".

מכנף  חלק  גם  בציצית,  תכלת  היתה  כאשר  בעבר  כי  לציין,  חשוב 
וכן  "שחרחר".  גוון  הוא  התכלת  וצבע  בתכלת,  צבוע  היה  הטלית 

פירש רש''י: "שצבע שחור דומה לצבע התכלת".
צבע  אינו  בתורה  שכתוב  התכלת  שצבע  למדים,  אנו  אלו  מדברים 
התכלת שרגילים בו בימינו. ולכן, לפי האמור לעיל שצבע הטלית בגוון 
התכלת, ברור הוא מנהג תימן שטליתם היתה בצבע שחור, ובודאי 
לאור פירוש רש"י: "דומה לרקיע המשחיר לעת ערב". וכפי שפסק 
רבנו הרמב"ם: "היתה כולה תכלת עושה לבן שלה משאר צבעונין 
חוץ מן השחור מפני שהוא נראה כתכלת". ונעיין בפיהמ''ש לרבנו 
הרמב''ם שם תרגם את התכלת לערבית במילה: "אלאזרק", והרב 
יוסף קאפח העיר שם שמילה זו בערבית היא "גון כחול כהה מאד", 
ומובן שכחול כהה זה קרוב מאוד לשחור, שהרי יהודי תימן הלכו עם 
הטלית הכהה, ומכאן מובנים דרכם ומנהגם, ובודאי לאור דברי רבנו 
הרמב''ם שפירש שצבע התכלת דומה לשחור. ומדברי הגר"י קאפח 
עולה, שהתכלת וצבע 'קלא אילן' דומים מאוד לצבע השחור: "הלא 

תכלת וקלא אילן מזוהים עם השחור במשנת רבנו".
ובספר 'סערת תימן' תיאר המחבר את השתלשלות צבעה של הטלית 
בפסים,  כחול  לבן  מבד  בטלית  בתימן  השתמשו  "לפנים  בתימן: 
העשויה  שחורה  בטלית  נהגו  יותר  מאוחר  'סגאדה'  קראו  לטלית 
במינה  מיוחדת  והיא  ומצויצת  דקה  יפה  יד  אריגת  כבשים  מצמר 
ומשמשת אך ורק כטלית לשבת, זו נקראת 'שמלה בלדי'. בעשרות 
טליתו  להם  קנו  כקטנים  כגדולים  הצבור  רוב  האחרונות  השנים 

מאלה המקובלים בכל תפוצות ישראל הבאים מחוץ לתימן". 
המג"א כתב שצבע הטלית ראוי להיות דווקא לבן: "ובזמנינו נוהגים 
יתברך,  לדרכיו  להדמות  משום   – לבן",  מצבע  הטלית  את  לעשות 
ר". והשתילי זיתים השמיט את דברי המג"א  ְתַלג ִחּוָ ּה ּכִ שכתוב "ְלבּוׁשֵ

פינת העורך - הטלית בשימוש היום יומידבר יו״ר האגודה
ד״ר יגאל בן שלום

חודש כסלו מביא לפתחנו את חג האורים חג החנוכה. שורות 
את  לפרסם  ישראל  ממשלת  החליטה  בו  ביום  נכתבות  אלה 
בנושא  ודנו  הוקמו  אשר  החקירה,  ועדות  של  הפרוטוקולים 
באה  זו  החלטה  והבלקן.  המזרח  תימן,  ילדי  של  היעלמותם 
איבדו  אשר  המשפחות  בני  של  ומתמיד  עיקש  מאבק  בעקבות 
ביצוע ההחלטה  כי  יקיריהם בנסיבות עלומות. אנו מקווים  את 
ופרסום העדויות, המסמכים והנתונים האחרים, יסייעו לשפוך 
תימן  יוצאי  משפחות  בלב  פעור  פצע  שהיא  הפרשה  על  אור 

בישראל. 
הגיעו  אשר  תימן  עולי  חנכו  תרמ"ה, 1884  שנת  החנוכה,  בחג 
לארץ ישראל בשנת 1881 את הבתים הראשונים בכפר השילוח 
)סילואן( לאחר ששהו בכוכים ובמערות, מספר שנים למן היום 
בו נאלצו לעזוב את ירושלים, אליה הגיעו לראשונה. השנה נגאל 
בית הכנסת בכפר השילוח אשר הוקם לפני 130 שנה ע"י עולי 
תימן, ומצווה עלינו לחדשו, לשוב ולהתפלל בו כמו בששים שנות 
התיישבות עולי תימן בכפר השילוח. )עד אשר נאלצו לעזוב בשל 

הפרעות וההתנכלויות של ערביי הארץ(.
ומתוך  עקבי  באופן  פועלת  ותרבות  חברה  לטיפוח  האגודה 
תחושת שליחות עמוקה, להביא לידיעת הציבור בארץ את האמת 
ההיסטורית  על מאורעות אלה ואחרים שהם חלק  מקורות חיי 
העדה. יש חשיבות לידיעת העבר, להפקת לקחים ולחיזוק הזיקה 

והמודעות למורשתנו.
היסטורי  מיזם  החנוכה  בחג  חונכים  אנו  עסקינן,  בעליה  ואם 
ייחודי ומקצועי של דמויות העולים ממחוזות שונים  של תיעוד 
דור  והקמת  יספרו את סיפור העלייה, ההתיישבות  מתימן. הם 
מחשב  מערכת  באמצעות  וננציח  נתעד  נקשיב,  ואנו  הגאולה, 

משוכללת ברחבי רשת האינטרנט.
המיזם הייחודי יעניק מלגות באדיבות הקרן על שם ברכה וחיים 
עמר ובשיתוף מפעל הפיס )מודים אנו להם מקרב לב על התרומה 
והשותפות( לסטודנטים אשר נענו לקול הקורא שיזמה האגודה 
והמכון לחקר יהודי תימן על שם עובדיה בן שלום וויתעדו את 

אמותינו ואבותינו העולים מתימן, ברחבי הארץ. 
אנו קוראים לידידינו הקוראים מאמר זה ורוצים להיות שותפים 
למפעל אדיר זה לתרום את חלקם באמצעות העברת שמות של 

קרובים ומכרים אותם ניתן לראיין.
האגודה מקיימת שבת "חיי שרה" בנתניה ומציינת את תרומתם 
של המתנדבות והמתנדבים למלחמות בין השנים 1908 ל1948 
בקדמת  "עלומים  מעבי,  אמנון  ד"ר  של  ספרו  הוצאת  בעקבות 
בירושלים,  יתקיימו  הבאות  השבתות  האגודה.  בסיוע  הבימה" 

פרשת "ויחי" ובטבריה פרשת "בשלח- שבת שירה".

עלון האגודה
2121 www.teman.org.il  |  hatemanim@gmail.com   |  09-8331325   |   580013522 עמותה מס׳

לק״י 

עובדיה בן שלום ז״ל
תרפ״ג-תשס״ד 
האגודה לטיפוח חברה ותרבות, מורשת יהודי תימן מיסודו של עובדיה בן-שלוםמייסד האגודה

גיליון מס׳ 13 

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

עותניאל מנצור
גם  ניכר  זה  אותנטית.  ותרבות  רוח  מצוות,  אנשי  היו  תימן  יהודי 
המצוות ציצית שהרי יהודי תימן היו הולכים ועל כתפיהם היה הטלית 
הנקראת בפיהם 'שמלה' כפי שציינו במאמר הקודם של חודש מר-
חשוון. ויש לשאול, מדוע נהגו כן, הרי למדנו שאין מקיימים מצוות 
ציצית אלא אם כן התעטף בה ראשו ורובו לפי כל הכללים שהקדמנו, 

ולכן נשאלת השאלה מדוע נהגו כן?
נראה לומר, כי אף שמצוותה בעיטוף ראשו ורובו בלבד, הרי שעצם 
הטלית  ולכן  מצווה,  לחיבוב  חשיבות  לו  יש  בה  יומי  היום  השימוש 
לשמירת  הן  כצעיף,  לחימום  הן  לקניות,  הן  תימן  ליהודי  שימשה 
חפצים, ובמיוחד לקיום מצוות. בכל עת ועת יהודי תימן היו מוכנים 
התפילה,  בזמני  בטלית,  מעוטפים  בהידור  מצוות  לקיים  ומזומנים 
למעשה  תימן  יהודי  האבל.  עם  ויושב  מתעטף  אבלים,  ניחום  בעת 
המשנה  חכמי  של  והעתיקים  הטובים  מנהגיהם  את  המשיכו 
והתלמוד, ונציג כמה ראיות מתוך המקורות הרבים שהבאתי בספרי 

'ציצית בראי הרמב"ם ומפרשי חז"ל'.
בתלמוד הירושלמי סופר על השמועה הרעה שנמסרה לר' מאיר על 
שריפת קבר רבו, וסופר שם כי בעת ששמעה מיד התעטף בטלית: 

"באו ואמרו לו לרבי מאיר, קבר רבך נשרף, יצא ופרש עליו טליתו".
"ר'  ר' אבא שהיה כורך מעות בסודרו:  ובמסכת כתובות סופר על 
אבא היה כורך מעות בסודרו ומפשילו לאחוריו וממציא עצמו לעניים 

ומעלים עינו מן הרמאים".
עסקן  שהיה  חלפתא  בן  שמעון  ר'  "על  חולין:  במסכת  סופר  עוד 
בדברים, מהו עסקן בדברים? אמר ר' משרשיא: 'ֵלְך ֶאל ְנָמָלה ָעֵצל 
ִיץ ַלְחָמּה'.  ּקַ ִכין ּבַ ל, ּתָ ר ֵאין ָלּה ָקִצין ׁשֵֹטר ּומֹׁשֵ ְרֵאה ְדָרֶכיָה ַוֲחָכם, ֲאׁשֶ
יאמר: אלך ואראה אם אמת הוא שאין להם מלך. הלך בתקופת תמוז, 
פרש טלית כדי להטיל צל על קן של נמלים, יצאה אחת מהן, ונתן בה 

סימן".
ונצרף להלן את תיאורו של הגר''י קאפח שבו הוא מלמדנו על חיי 
בחייהם  הטלית  של  המרכזי  תפקידה  ועל  בכלל  בתימן  היהודים 

בפרט, וכל מקום שאליו הלכו – טליתותיהן עמהם:
"אין שום אדם יוצא בלי טלית מצוייצת, מקופלת ומונחת לו על כתפו. 
אחר  הולכים  הכל  כאמור  'שמיל'...  רבים  'שמלה'  נקראת  הטלית 
בטלית מקופלת על הגב וציציותיה משולשלות, אך יש המשלשלים 
הציצית לאחור, בעיקר הילדים ורוב העם, ויש המשלשלים הציציות 
לפנים, ואלו הם בעיקר תלמידי החכמים או מי שמרגיש את עצמו 
ראשו  בה,  מתעטף  וכשאדם  ארוכה  בד''כ  הטלית  חשוב,  אדם 
וצווארו, מגיעים שני קצותיה עד למטה מן הברכיים, רחבה כמטר 
פורס  סל,  בידו  ואין  תבואה  או  פירות  לקנות  אדם  וכשיוצא  ורבע, 
את כנף טליתו וצורר לתוכו כל מה שקנה ואת שאר הטלית משלשל 

)המשך מעבר לדף( 

חודש כסלו תשע״ז



על הנסים
ד"ר משה גברא, המכון לחקר חכמי תימן

מדוע לא מוזכר נס פך השמן והדלקת הנרות ב"על הנסים"?
בסידורי תימן לא מוזכר כלל נס פך השמן והדלקת נרות חנוכה 
ובברכת  "על הנסים" שאומרים בתפילת העמידה-י"ח  בתוספת 

המזון. 
במלחמה  הניצחון  הוא  תימן  סידורי  בנוסח  המרכזי  המוטיב 
על היוונים ולא מוזכר כלל נס פך השמן, לא מוזכר כלל הדלקת 
הנרות כמו בסידורים הספרדים והאשכנזים, ואף לא מוזכר כלל 
גם חנוכת המזבח. עיון בסידורי הספרדים והאשכנזים מלמד כי 
אף בסידורים אלו לא מוזכר נס פך השמן, אך מוזכר ב"על הנסים" 

הדלקת הנרות. 
השאלה המרכזית שיש לשאול, מדוע נס פך השמן המוזכר כמוטיב 
המקור  שהיא  שבת,  במסכת  בברייתא  החנוכה  חג  של  מרכזי 
הנסים".  "בעל  כלל  מוזכר  לא  החנוכה,  לחג  ההלכתי  המרכזי 
לא  הנרות  הדלקת  אף  מדוע  תימן,  בסידורי  מחריפה  והשאלה 

מוזכר כלל בסידורי תימן.
כל תקנות חכמים בנושא התפילה תוקנו ע"י אנשי כנסת הגדולה 
בהנהגת עזרא הסופר בתחילת בית שני לפני כ- 2,400 שנה. נס 
חנוכה אירע כמאתים שנה לאחר מכן, וכמאתיים שנה לפני חורבן 

בית שני, לפני כ-2,170 שנה.      
בספר המכבים ובאגרת אשר שלח יהודה המכבי ליהודי מצרים 
מודגשים שני מוטיבים עיקריים: חנוכת המזבח והניצחון הגדול 
הגדולה  האימפריה  אז  שהיו  היוונים,  על  המעטים  המכבים  של 

ביותר בעולם דאז. 
ב(,  כא,  )דף  שבת  במסכת  הוא  החנוכה  לחג  ההלכתי  המקור 
ושם מובאות שתי ברייתות, הברייתא הראשונה עוסקת במצוות 
הדלקת הנר: "ת"ר מצות חנוכה נר איש וביתו, והמהדרין נר לכל 
אחד ואחד, והמהדרין מן המהדרין בית שמאי אומרים יום ראשון 
יום  אומרים  הלל  ובית  והולך,  פוחת  ואילך  מכאן  שמונה  מדליק 

ראשון מדליק אחת מכאן ואילך מוסיף והולך".
דתנו  חנוכה?  "מאי  השמן:  פך  בנס  עוסקת  השנייה  הברייתא 
בהון  למספד  דלא  אינון  תמניא  דחנוכה  יומי  בכסלו  בכ"ה  רבנן, 
ודלא להתענאה בהון, שכשנכנסו יוונים להיכל טמאו כל השמנים 
שבהיכל וכשגברה מלכות בית חשמונאי ונצחום בדקו ולא מצאו 
אלא פך אחד של שמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול, ולא היה 
בו אלא להדליק יום אחד, נעשה בו נס והדליקו ממנו שמונה ימים, 

לשנה אחרת קבעום ועשאום ימים טובים בהלל והודאה".
המזבח  חנוכת  של  המוטיב  מודגש  לא  האלו  הברייתות  בשתי 
המוטיב  השנייה  ובברייתא  היוונים,  על  הניצחון  בקיצור  ומוזכר 

המרכזי הוא נס פך השמן.      
הנס  לאחר  מיד  המרכזית  התקנה  כי  מלמד,  הזמנים  לוח  ניתוח 
הייתה להדליק נר אחד בלבד, בדומה לנר שבת. המחלוקת שבין 
בית הלל לבית שמאי היא על "מהדרין מן המהדרין". כלומר, בזמן 
יהודה המכבי, כמאתיים שנה לפני חורבן הבית תיקנו להדליק נר 
אחד בלבד, כל ערב, לכל בני המשפחה. החכמים הלל ושמאי חיו 
כמאה שנה לפני חורבן בית שני, ותלמידיהם המכונים בית הלל 

ובית שמאי חיו סמוך ממש לחורבן הבית. רבן יוחנן בן זכאי הוא 

לאחוריו, ילדי בית הספר צוררים בה את ספריהם בלכתם ובשובם  
ללימודיהם".

שהטלית  נאמר  שם  תימן',  'סערת  בספר  נכתבו  דומים  דברים 
משמשת את האדם לא רק בתפילה אלא במקומות רבים נוספים: 
אריגתה  אך  כבשים,  מצמר  שחורה  אחרת  טלית  יש  החול  "לימות 
הרבה יותר גסה משל שבת, טלית זו משמשת לא רק לתפילה אלא 
אפשר להתכסות בה בלילה מפני הצנה וכשאדם יוצא לשוק וקונה 
מצרכים הרי הוא שם אותם בתוך הטלית והוא גם נושא את הטלית 
בצאתו מביתו או מבית הכנסת אלא שלאחר התפילה בעברו ברחוב 

או בשוק הוא מקפלה ומניחה על כתיפו".
בקובץ  שצוין  נוסף  שימוש  מצאנו  לעיל,  שנזכרו  לשימושים  בנוסף 
הלכה ומסורה, שם נכתב שהטלית הייתה משמשת את יהודי תימן 
גם לחימום בעת השינה: "וכן נהגו... ורבים ישנו אף עם טלית גדול 
)'השמלה'( לפי שהיה מצמר ומחמם". ועוד צוין שם: "וכן ילדים היו 

מקפלים טליתותיהם ויושבים עליהם לפני המלמד".
ובספר 'מצפונות יהודי תימן' נכתב: "וגם כשיושבים בבית בעת הקור 

היו מתחממים בטלית".
וע"פ הדברים הקצרים והראיות שראינו מובנים דברי רבנו הרמב"ם 
המלמדנו כיצד על תלמיד חכמים להנהיג את עצמו, ואחת מהנהגותיו 

המשובחות היא היותו תמיד עטוף בציצית, וז"ל:
הבריות,  עם  בנחת  דיבורו  והיה  עצמו,  על  החכם  דיקדק  אם  "וכן 
ודעתו מעורבת עמהם, ומקבילן בסבר פנים יפות, ונעלב מהן ואינו 
עולבן, מכבד להן ואפילו למקילין לו, ונושא ונותן באמונה, ולא ירבה 
ייראה תמיד אלא עוסק בתורה  וישיבתן, ולא  באריחות עמי הארץ 
משורת  לפנים  מעשיו  בכל  ועושה  בתפילין,  מוכתר  בציצית  עטוף 
שיימצאו  עד  הרבה,  ישתומם  ולא  הרבה,  יתרחק  שלא  והוא  הדין, 
הכול מקלסין אותו ואוהבין אותו, ומתאווין למעשיו – הרי זה קידש 
ָך  ר ּבְ ָרֵאל ֲאׁשֶ ה ִיׂשְ י ָאּתָ את השם, ועליו הכתוב אומר 'ַוּיֹאֶמר ִלי ַעְבּדִ

ָאר'". ֶאְתּפָ

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

אוצר הפתגמים
מרדכי יצהרי

ּך: ֻג'ַצ'ּך ַמא ַצ'ַרּ א ַלּך /ִואן ֻבּ ּך ַמא ַאַדּ • ִאן ַחַבּ
פירוש: אם ֲאָהְבָך ַמה נתן לך? ואם ְשָֹנֲאָך לא יזיק לך.

אִפר: לֲמַֹשאִפר / ַולַקלּב ּכַ יִחּב ּבִ • ִבּ
נושק בשפתיו, ובלבו כופר.

 פירוש ע"פ דברי הנביא: "בפיו שלום ידבר וקרבו ישים ארבו"
 )ירמיה ט, ז(

ּך: ּך – ַמאּגּוּדַ יּבַ • ִאעִטי ֲחּבִ
תן לאהובך ממה שמצוי ברשותך.

 פירוש: אימרה שגורה בפי ההמון בהיעונתם לבקשת הזולת לתת 
לו או להשאיל לו דבר מסויים.



שני,  בית  חורבן  בדור  חי  והוא  הזקן  הלל  של  הצעירים  מתלמידיו 
ועשר שנים לאחר החורבן, ונחשב דור ראשון של חכמי המשנה.

יוצא, כי בטווח הזמן הזה שבין יהודה המכבי, שאז תיקנו את חג 
החנוכה, לבין דור חורבן בית המקדש השני חלפו כמאתיים שנה, 
נר חנוכה.  נוסף המנהג של "מהדרין מן המהדרין" בהדלקת  ואז 
וב"ש  ויש לשאול, מדוע רק בזמן חורבן הבית הוסיפו חכמי ב"ה 
תוספת בהדלקת נר חנוכה, כדלקמן? ועוד, מתי חוברה התוספת 

"על הנסים" ונכנסה לסידור התפילה?
ישראל  חכמי  תיקנו  ולעמידה  לתפילה  הקשורות  התקנות  כל 
בתחילת בית שני בהנהגתו של עזרא הסופר, המכונים "אנשי כנסת 
וברור שהם לא תיקנו את הקטע "על הנסים", שכן נס  הגדולה", 
חנוכה התרחש כמאתיים שנה מאוחר יותר, ולכן ברור שאת "על 
הנסים" חיברו חכמי ישראל שחיו לאחר נס חנוכה. מצד שני, "על 
הנסים" מוזכר בתלמוד )שם דף כד, א( שכן סוגיה שלמה עוסקת 
בשאלה מתי אומרים את הקטע. כיון שנס חנוכה אירע כמאתיים 
שנה לפני החורבן ברור כי את התוספת "על הנסים" תיקנו חכמים 
לאחר נס חנוכה, ומסתבר שהיה זה לפני חורבן הבית, דהיינו לפני 
דורו של רבן יוחנן בן זכאי, ועל כן, כפי שיהודה המכבי לא הדגיש את 
נס פך השמן, כך החכמים אשר ניסחו את "על הנסים" לא הדגישו 
לא  מדוע  ביותר  ההגיוני  ההסבר  וזהו  בתפילה.  השמן  פך  נס  את 

הוזכר נס פך השמן ב"על הנסים".
תלמידיו  מצעירי  שהוא  זכאי,  בן  יוחנן  רבן  של  ימיו  בסוף  ואולם, 
של הלל הזקן, וכנראה לאחר חורבן הבית או אולי אף סמוך ממש 
המזבח  חנוכת  ובמקום  בחנוכה,  ההדגשים  את  שינו  לחורבן, 
והניצחון במלחמה על היוונים, העבירו את נקודת הכובד של החג 

לנס פך השמן. 
הרעיון הזה מבוסס על העובדה כי רבן יוחנן בן זכאי חי בדור חורבן 
הלל  בית  של  המדרש  מבית  החכמים  שחבריו  או  זה  והוא  הבית 
הוסיפו את ה"מהדרין מן המהדרין". והשאלה שיש לשאול, מדוע 
הרגישו צורך להוסיף נרות דווקא חכמי ב"ה וחכמי ב"ש שחיו בזמן 
וב"ש  ב"ה  הוסיפו  מדוע  שאלה,  ועוד  לחורבן?  סמוך  או  החורבן 
נרות בחנוכה אך לא הוסיפו נרות בנר שבת? והרי נר חנוכה ונר 
המצוות  ובשתי  מדרבנן,  המצוות  שתי  מקבילות,  מצוות  הן  שבת 

התקנה המקורית היא להדליק נר אחד בלבד.
ההסבר ההגיוני והמסתבר ביותר בעיני הוא כי שינוי במספר הנרות 
קשור בחורבן בית שני, תקופה המתאימה לרבן יוחנן בן זכאי שהיה 
מתלמידי בית הלל. וידועות התקנות אשר תיקן ריב"ז לזכר חורבן 
וחכמים  זכאי  בן  יוחנן  רבן  כי לאחר החורבן,  נראה  בית המקדש. 
נוספים מחכמי ישראל חיפשו לחזק את רוחו של עם ישראל אשר 
היה שרוי בתקופה קשה של החורבן ואיבוד המדינה ובית המקדש, 
ועל כן ערכו שני שינויים מרכזיים בהקשר לחנוכה. ראשית, הוסיפו 
ושנית מעבר משני המוטיבים המקוריים של החג:  נרות לחנוכה, 
פך  נס  של  המרכזי  למוטיב  המזבח,  וחנוכת  במלחמה  הניצחון 

השמן.
הסבר זה נותן פתרון גם לשאלה מדוע הוסיפו דווקא בשנים אלו, 
כיון שרק לאחר החורבן ראו חכמים צורך חשוב ודחוף ביותר לשמור 

על זכר בית המקדש ועל עידוד ותקווה לעם ישראל. 

להרחבה בספר: העלייה הגדולה מתימן ע' 1037-1045.  

דוד חוברי
לאחר הוצאתו להורג של ר' שלום הלוי אלשיך ומשהתדרדרו היחסים 
בין היהודים לערבים לשפל המדרגה עד כדי בריחתם של היהודים 
זעקתם לרחבי  קול  אז החליטו היהודים להשמיע את  או  מצנעא, 
העולם היהודי. יהודי צנעא נעזרו לשם כך באמצעות יהודים בעלי 
השפעה וקשרים שנעזרו האחד בשני על מנת להעביר את המסר 
ליהודי העולם שימשיכו להשפיע על המעצמות הגדולות דאז. כך 
פנה סוחר יהודי בשם יוסף סעיד צאיג לחברו ר' משה חנוך בעדן 
)עליו סיפרתי בפרקים קודמים(, שפנה לחברו היהודי באלכסנדריה 
ליהודי  המסר  את  להעביר  שהמשיך  צנעא,  יליד  מזרחי  יחיא  ר' 
בלונדון  הקהילות  שלוחי  ועד  אל  ומשם  בקשר,  היה  עימם  לונדון 
להפיץ  הצליחו  כך  והעולמית.  המקומית  בעיתונות  זאת  שפרסם 
גם  הערבים.  ע"י  צנעא  יהודי  של  רדיפתם  אודות  השמועות  את 
מיודענו הנוסע ר' יעקב ספיר לא טמן ידו בצלחת ומשהגיע לעדן 
לאחר מסעו הממושך בתימן, הוא נתקל בפליטים שברחו מצנעא  
ונרתם בכל מאודו להפצת העניין. הוא שלח את פרטי ההתעללות, 
הרדיפות ומקרה הרצח לעיתון "הלבנון" שיצא באותה עת במגנצא 
פעמיים  פורסם  זה  ברי"ל  יחיאל  ר'  חתנו  באמצעות  שבגרמניה 
לאנגלית  זו  כתבה  תורגמה  במקביל   .1866 ובשנת   1863 בשנת 
ואז  אנגליה  יהודי  של  בטאונם  כרוניקל'  'ג'ואיש  הלונדוני  בעיתון 
והדיה הגיעו לארצות שונות ברחבי אירופה.  גלים  הפרשה הכתה 
יהודי אנגליה העבירו את פנייתם בנדון לשר החוץ הבריטי הלורד 
ג'ון ראסל, בבקשה לפעול בדרכים דיפלומטיות למען יהודי צנעא. 
יהודים  'ועד שלוחי הקהילות' באמצעות  למעשה הופעל לחץ על 
לאוזניהם  צנעא הגיע  יהודי  קורות  וששמע  אמידים שתמכו בהם 
יפעל  כבר בתחילת 1863, עד כדי כך שהם איימו שאם הועד לא 
אצל השלטונות בנדון הם יעצרו להם את תמיכתם הכספית. ואכן 
הלחץ שהופעל עשה את שלו ויו"ר הועד הלורד מונטיפיורי שפנה 
לשר החוץ קבל תשובה שאנגליה תעשה ככל יכולתה על מנת להגן 

על יהודי תימן. 
למרבה הצער המצב בעת ההיא בצנעא היה של אנארכיה מוחלטת 
והקונסול הבריטי בעדן לא יכול היה לפעול כי הוא זה למען הטבת 
לא  אחד  אף  כי  לדבר  מי  עם  היה  לא  פשוט  היהודים,  של  מצבם 

החזיק ברסן השלטון.
יש לציין שהידיעות על מצבם של היהודים בתימן הגיע גם לאימפריה 
איזראלית'  'ג'ורנאל  הנקרא  המקומי  היהודי  ובעיתון  העותמנית 
שנכתב בשפת הלדינו באותיות עבריות, פורסמו הידיעות הנ"ל. גם 
לירושלים הגיעו הידיעות שזעזעו אותם והרב הראשי הראשון לציון 
גדולה בר"ח אלול תרכ"ג  דוד חיים חזן ארגן עצרת עם  דאז הרב 

)16/8/1863( שבה נישאו תפילות מיוחדות למען יהודי צנעא.
מעשה הוצאתו להורג של יהודי בעריפה היה ללא תקדים בתימן, 
אף  אלא  היהודים  בקרב  רק  לא  עמוק  לזעזוע  גרם  אכן  זה  ודבר 
בקרב האוכלוסייה הערבית המקומית. על פי אמונתם של הגויים 
המקומיים מעשה שכזה אמור לגרור בעקבותיו עונש חמור משמיים 
של שבע שנות רעב ואכן נחתו עליהם שלוש שנים שכאלה. על רקע 
המצב הקשה הנ"ל בתקופה זו של השליש האחרון של המאה ה-19, 

נוצרה קרקע נוחה לצמיחתה של תנועה משיחית.

ההיסטוריה של יהודי תימן



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 ההבדל בין  לחץ לבין משבר ותארנו את 
אשר  משבר  עם  התמודדות  על  נדבר  זה  .בגליון  הלחץ  מאפייני 

תלויה ב – 3 גורמים:
1. מבנה האישיות של האדם – כשאנחנו מדברים על מבנה אישיות 
נטיות  עולם,  תפיסות  כוחות,  של  מאגרים  על  מדברים  אנחנו 
אנחנו  כמה  עד  )כלומר  קטבים  התנהגות,  דפוסי  התנהגותיות, 
נעים בין שחור ללבן(, יכולת תושיה לעומת חוסר אונים, יצירתיות 
לעומת קיבעון, דימוי עצמי ויכולות קוגנטיביות. כל הדברים הללו 
משפיעים על יכולת ההתמודדות בעת משבר ובעיקר איך האדם 

תופס את האירוע.
ולכן  נמוכות  בעוצמות  הרגש  את  יחוו  למשל  שכלתנים  אנשים 
אנשים  אצל  מאשר  יותר  נמוכה  תהיה  המשבר  עוצמת  אצלם 

מוחצנים.
האיום  מידת  על  נשענת  המשבר  עוצמת   – המשבר  עוצמת   .2
תלויה  ההתמודדות  שיכולת  מובן   . האירוע  כלפי  חש  שהאדם 

בשילוב בין עוצמת המשבר לבין מבנה האישיות. 
3. השפעת הסביבה – ככל שהסביבה תומכת, מאפשרת, מקבלת 
, מכילה, ופתוחה כך האדם יחווה את המשבר בצורה קלה יותר 
ונבלעת יותר כלומר יוכל בעצם לעכל את האירוע בצורה יחסית 

קלה.
יכולת  על  מכרעת  השפעה  יש  שלסביבה  מעידים  מחקרים 
זמן  לאורך  להכיל  יכולה  שהיא  מכיון  המשבר  עם  ההתמודדות 
אדם שחווה משבר. הסביבה מסייעת  גם בהכוונה לאנשי מקצוע 
. גם גמישות במקום העבודה מפנה את האדם מהתמודדויות עם 

נושאים אחרים למיקוד בהתמודדות עם המשבר.
אנחנו  כלל  בדרך  עצמנו.  את  להתאים  זה  בסביבה  שלנו  הקושי 
לא  אם  ולכן  עבורנו.  שיפעלו  רוצים  שאנחנו  מה  מתוך  פועלים 

נשאל לא נדע. אנחנו נברר מה ניתן לעשות.
כל  מעל  עולה  היצירתיות  משבר  בעיתות  שדווקא  הוא  המענין 
והתבוננות  עצירה  של  רגע  מאפשר  שהמשבר  משום  זאת  דמיון. 
ולאחר מכן התארגנות מחדש. יש אנשים שבסופו של דבר מודים 

שהמשבר זימן להם סוג של מתנה.
בגליון הבא נתחיל לעסוק בתחנות החיים כאשר התחנה הראשונה 

היא הזוגיות.
הכותבת היא מאמנת אישית ומנחת קבוצות על פי שיטת אדלר. 

ahuvabns@gmail.com 050-2399543 :להזמנת הרצאות
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טקסט: כרמלה אבדר; צילום: יאיר חובב
הפריט: דראבה, סלס תליון רקה

צורפות  ובטכניקות  באיכויות  נפוץ  זוג,  מתוך  אחד  רקה,  תליון 
שונות בתימן הכפרית.

מקום: תימן הכפרית; תאריך ייצור: המאה ה-20; חומרים: כסף; 
וגזירת  חוט  עבודת  וגרנולציה;  פתוח  פיליגרן  עבודת  טכניקות: 
מתכת; מידות : אורך 20 ס"מ ]כולל וו תלייה[, היקף כיפה: 6 ס"מ.

ממאגרי המוזיאון

על קצה הלשון
משה אוסי

חנוכה – חג החינוך - השורש חנ"ך פירושו: התחלה, ראשוניות 
ראשונה  המשתתפים  והחך  החניכיים  וכמו  והתחדשות; 
בטחינה ובטעימה, כך בחינוך, המחנך - תפקידו להכניס מזון 
רוחני לנשמת החניך, ותמיד שיהיה בו מן החידוש, מעין ''טעמּו 
וראו כי טוב''. המחנך הנבון – ראוי שימדוד את יכולת הקליטה 
י ַדְרּכו" ; וכפי שאינך נותן לתינוק  ַער ַעל-ּפִ של חניכו: "ֲחנְֹך ַלּנַ
כך  לחנק,  לו  תגרום  שמא  שלו,  הקיבולת  ליכולת  מעבר  מזון 
החניך  ל'חניקת'  לגרום  עלולה  יתר  'חניכת'   - הרוחני  במזון 

ולמאיסת הלימוד. 
באשר לנס פך )וברבים – פּכים, בדגש!( השמן – יכלו, אמנם, 
הכתית  שמן  אספקת  שתתחדש  עד  ימים  שמונה  להמתין 
בשמן  העבודה  את  ולחדש  להתחיל  'העזו'  הם  אך  מהגליל, 
שהספיק רק ליום אחד. אם כן, 'חנוכת המזבח' מחנכת להתחיל 
ולחדש גם אם התנאים אינם מאפשרים; אתה תתחיל, שהרי 
'לא עליך המלאכה לגמור'; והנס הוא בעצם החשיבה לחנוך 

ולהתחיל מחדש למרות התנאים הגרועים.


