
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



ההיסטוריה של יהודי תימן

תולדות יהודי תימן במהלך המאה ה-19 דוד חוברי
פליטים  להיות  הפכו  צנעא  שיהודי  לדעת  נוכחנו  הקודם  בפרק 
החל מתחילת המחצית השנייה של המאה ה-19 בגלל רדיפתם 
על ידי המוסלמים. הם מצאו מקלט אצל אחיהם היהודים בערי 
השדה שמסביב לצנעא. אך מסתבר שגם שם לא היו חייהם קלים 
אם מפאת ההבדלים המשמעותיים בין רמתם האינטלקטואלית 
לזו של המקומיים ואם מפאת מאבקי שררה פנימיים על הנהגת 
הקהילה. כך או כך הבדלים אלו הביאו לוויכוחים מרים שהגיעו עד 
לערכאות הגויים שלא הטיבו עם אף צד. בקריית אל קאבל ששם 
גדולים  כה  היו  החיכוכים  גדולה  צנענית  פליטים  קהילת  הייתה 
תושביה  כנגד  מצנעא  הפליטים  ידי  על  חרם  שהוטל  כך  כדי  עד 
גזרו אומר  "ומעתה  לשון החרם:  להלן  כנגדם  הוותיקים שעמדו 
ועל  עליהם  וקבלו  וקיימו  הנזכרים  קודש(  קהילת   =( ק"ק  כלל 
ובמימר קדישין שכל אחד מהם או  עירין  בגזירת  זרעם אחריהם 
מזרעם או משאר תושבי ק"ק )צנעא( אשר יבא לשבת שם )בקריית 
אל קאבל(, שלא יתקרב לאלו תועי רוח... בשום קורבה )התקרבות, 
יחסי חברות( בעולם וכל שכן לישא נשים מבנותיהם או להשיא 
בנותיו לבניהם". על חרם זה היה חתום הרב הראשי ר' סליימאן 
קארה. רק הוא כאב בית הדין של העיר צנעא יכול היה להטילו. לפי 
דבריו המניע לחרם זה לא בא מתוך נקמה או נטירה כנגדם אלא 
מפני שחיללו את ה' במעשיהם הרעים, בכך שמנעו מבנות ישראל 
את המצווה לטבול במקווה ואף הוציאו עליהן ועל בעליהן שם רע 
שכביכול הפקירו אותן לזנות עם הגויים בעת כיבוש צנעא, לכן על 
פי הדין כל המוציא שם רע על חברו אין לו מחילה עולמית. כל זה 
אירע בין השנים 1858-1860. מכל הנאמר עד כה אנו מבינים כי 
מצבם של יהודי צנעא בפרט היה בכי רע מבית ומחוץ ואין פלא 
שהם יחלו בכל מאודם לשינוי משמעותי מבחינה שלטונית, וקוו 
שאחת מהמעצמות דאז תורכיה או בריטניה יכפיפו את שלטונם 
על תימן ויגאלום סוף -סוף מייסוריהם. במשך כל שנות האנרכיה 
התערערו  מכך  כתוצאה  רע.  בכי  מצבם  היה   )1834-1872(
אף  הדור  מנהיגי  הקהילה.  של  והארגוניים  החברתיים  היסודות 
תלו את האחריות של כל המצב העגום על עצמם על דרך הנאמר 
: "אם ראית דור שצרות באות עליו צא ובדוק בדייניו". ואכן נתקנו 
תקנות לחיזוק הקהל בעת ההיא על ידי הרבנים שעשו כל מאמץ 
לשמר את הקהילה לבל תתפורר או חלילה ימירו האנשים את דתם 

מחמת המציק.
גם מיודענו ר' יעקב ספיר שהיה מודע היטב למצב הקשה ניסה 
כרב  סמכותו  מתוקף  במכתב  לפנות  קארה  סליימאן  לר'  ליעץ 
ראשי לבקשת סיוע מצד המעצמות אך הנ"ל סירב מפחד שיאונה 
הרב  צדק  די  ולמעשה  הערבים.  מצד  רע  העדה  מבני  למי  או  לו 
כנ"ל  מכתב  שלח  הוא   1857 בשנת  קודם  שנתיים  כי  בסירובו 
למושל  הדבר  ומשנודע  סיוע  בבקשת  בחודידה  התורכי  למושל 
המקומי נאסרו כולם ונדרש ממון רב כדי לשחררם. כך שאין חכם 
יותר לבקשת סיוע מבלי  ונדרשו דרכים מתוחכמות  ניסיון  כבעל 
ניסיונות  יוודע למוסלמים. בין השנים 1860-1863 נעשו  שהדבר 
לייצב את השלטון אך גם הם כשלו. בשנת 1863 אירע מעשה חמור 

ביותר שהוציא את היהודים משלוותם ואילצם לפנות לעזרה 

וכתב רק את דברי הט"ז: "שראוי למדקדק לעשות ארבע כנפות 
לבן או שכל הטלית תהיה לבנה כשהציציות לבנים, אבל לא הקפיד 
על טלית לבנה דוקא, משום שבתימן לא נהגו לדקדק בזה". וכך 
כתב  "דהמיימוני  שלמה':  של  'ים  בספרו  לוריא  שלמה  ר'  כתב 
בסוף הלכות ציצית דכל הצבעונים כשרים בטלית, בין אדומים בין 
ירוקים, וכן הא"ח כתב משמו, מ"מ לא נהגינן כן היכא דאפשר, 
אע"ג דגבי ארבעה כנפות שהוא טלית קטן לא קפדינן, ועושין בכל 
צבע, וכן ראיתי מורי מהר"ר דוד הזקן שהיה ]לו[ טלית קטן שחור".

יוצא אפוא, שבתימן צבעה של הטלית לא היה כפי שעינינו רואות 
ולזר זר בימינו אנו, אלא היו בצבע מיוחד, והוא השחור, ולא רק אלא 
גם צבעים אחרים, וע"כ ראוי לנו לשמור על מסורת אבות היותר 
תשעה-באב,  כמו  בימים  אלו  דברים  להנהיג  לפחות  או  קדומה, 
צומות ותעניות שבהם ראוי להתעטף ב'שמלה' שצבעה שחור וכך 

להגיע לידי הכנעת הלב בצורה מהירה ומיוחדת יותר.
לפלאפון:  שחורה,  'שמלה'  טלית  אצלי  לרכוש  ניתן  למעוניינים 
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הטלית השחורה היא ה'שמלה' שנמצאת ברשותי.
והטלית הצבעונית זה צילום מדרום תימן שהופיע בספר 'במעגלות 

תימן' 1

אוצר הפתגמים
מרדכי יצהרי

יּת וִאחַנא ֻנִחּבֹּה: ּת ַאלַבּ אּבֹּה / ְוַפַלּ • ַג'ּבִני ֲעַלא ַמן ַמאּת ִפי ְשַבּ
ואנחנו אוהבים  ועזב את הבית  לי על מי שמת בימי עלומיו,  אוי 

אותו.

ְעּד ַאלִעֹשַקּה – ַנד'ַקּה: • ַבּ
אחר האהבה – עזיבה )מילולית – השלכה(

בגלל  או  נועם,  בדרכי  הדורים  ליישר  הבנה  חוסר  בגלל  פירוש:  
שהבעל נתן עינו באשה אחרת ועזב את אהובתו או אשת נעוריו.

ַכ'ל ִיַג'אִמז: יּב ַאלַקְלּב ּדְ א ֲחּבִ ז / ַאַמּ כ'ּבִ טַחן ְוּתִ ְנּת ַאלֻאצּול ּתִ • ִבּ
בת אצילים תטחן ותאפה, ואילו אהוב לבה נכנס לקרוץ בעין.



דחופה אצל יהודי העולם. להלן פרטי האירוע: באותה שנה הוצא 
ר' שלום הלוי אלשיך שהיה ממונה על בית המטבע בתימן, להורג על 
ידי האימאם. זאת משום שלא הסכים להטביע מטבעות על שמו של 
מוחסן בן אחמד כל עוד לא אושרה מלכותו כנהוג. שני אחיו שעבדו 
עימו במטבעה ניצלו ממוות אך שהו זמן רב במאסר עד שגויס ממון 
רב לשחררם. בנוסף נענשה כל הקהילה והוטלו עליה מיסים וקנס 
כבד ביותר. אף גזרת המקמצים הוכבדה. משהגיעו מים עד נפש 
ברחו יהודי צנעא לכל רחבי תימן, נטשו את בתיהם ואת רכושם הדל 
לכדי  הגיעו  הרדיפות  מעשי  לנפשם.  מקלט  בחפשם  מאחוריהם 
כך שראשי הקילה נאסרו ועונו קשות בבתי הכלא האיומים, נשות 
ולא מעט התאבדו מפאת חילול כבודן. בעקבות  נאנסו  היהודים 
מכות אלו הכריזו היהודים על שני ימי צום קבועים כל שבוע בשני 
וחמישי. על פנייתם של יהודי צנעא לעזרת אחיהם בתפוצות נספר 

בפרק הבא.

על קצה הלשון לחודש חשוון
משה אוסי

הבריאה שבפרשת בראשית לא הושלמה עד שהאדם הראשון לא 
ֵהָמה ּוְלעֹוף  מֹות ְלָכל ַהּבְ ְקָרא ָהָאָדם ׁשֵ נתן שמות ל'נפש החיה': "ַוּיִ
ֶדה" )ב' כ'(; כמו כן הזוגיות של אדם וחוה  ַהּשָׂ ת  ַחּיַ ּוְלכֹל  ַמִים  ָ ַהּשׁ
ְקָרא ָהָאָדם  לא התממשה לכדי הורות עד שלא נתן שם לאישה: "ַוּיִ
ּתֹו "  ה ִאׁשְ ה")ג' כ'(, ורק אח"כ: "ְוָהָאָדם ָיַדע ֶאת ַחּוָ ּתֹו ַחּוָ ם ִאׁשְ ׁשֵ
)ד' א'(. ומפליא הוא מאוד שעד פרק ה' לא מוזכר ולו פעם אחת 
שהקב"ה נתן לבריאה שמות. אמנם שלוש פעמים נאמר שה' 'קרא' 
לאובייקטים: 'לאור יום' )א' ה'(; 'לרקיע שמים' )א' ח'(; 'ליבשה ארץ' 
)א' י'( – אלא שאין כאן 'קריאה בשם' אלא כפי שמציין המדרש: ה' 
קרא לאור וציווהו לשמש ביום, וקרא לחושך וציווהו לשמש בחושך 
לו  לתת  כדי  אותו  זימן  במשמעות:  ש'קרא'  ז"א,  א'(;  ב'  )פסחים 

תפקיד, ורק אצל אדם נאמר 'לקרוא בשם'. 
 הקב"ה ייעד מלכתחילה את מלאכת קריאת השמות למלאכים, אך 
הם לא עמדו במשימה, ולכן: ''העבירן לפני אדם, אמר לו: זה מה 
שמו? אמר: זה שור, זה חמור, זה סוס וזה גמל. ואתה, מה שמך? 
מה  ואני,  האדמה.  מן  שנבראתי  אדם,  להיקרא  נאה  אני  לו:  אמר 
שמי? אמר לו: לך נאה להקראות א-דני,שאתה אדון בריותיך. אמר 
ר' אחא: 'אני ה' הוא שמי' – שקרא לי אדם הראשון'' )בראשית רבה 
ֶאת  ְקָרא  "ַוּיִ נאמר:  אדם''  תולדות  ספר  ''זה  בסיכום  אמנם  י"ז(. 
ְרָאם" )ה' ב'(, אך 'אדם' בפסוק זה אין כוונתו  יֹום ִהּבָ ָמם ָאָדם ּבְ ׁשְ
גבר  בין  אפלייה  שאין  להדגיש  כדי  כללי,  'אדם'  אלא  פרטי  לשם 
בדמיון  לקב"ה  דומים  הם  באשר  'אדם',  נקראים  ושניהם  לאישה 

ובדעת, ואי לכך הם זכו בבחירה חופשית.
 אדם לוקח גוש סלע ונותן לו צורה על מנת לעשותו רב תועלת, 
בחינת כלי או חפץ אמנותי, ובכך הגוש הגולמי עולה מדרגה, ועתה 
יש לו משמעות עבור האדם. כך גם לגבי קריאת שמות; ישנה פה 
מחבריו  מובדל  שלפני  החי  או  שהדומם  השם,  כנותן  שלי  אמירה 
ואני מעלה אותו לדרגה של זהות, הוא הופך אצלי למושג, וכל אימת 
שארצה אותו 'אקרא' לו אלי, כך שיש כאן חיברות והתקשרות של 
השניים זל"ז; ועל זה ייאמר: 'אני קיים – כי יש לי שם שעושה רושם'! 

נותן אבחנה מדוייקת למשמעות המלה 'שם'  'לשם מה'?  הביטוי 
– לשם הדבר, לתכלית ולמטרה; ההכרזה על השם – מגדירה את 
תכליתו ואפיו של נושא השם ומודיעה לסביבה שזו תהיה מציאותו 
של נושא השם בעתיד, ופעמים גם גורלו )"לכל איש יש שם"(: 'ֵשת' 
– ממנו 'יושתת' העולם מחדש; 'אברהם' – ייעודו להיות 'אב המון 
גויים'; 'רחל' עתידה לרעות את 'הרחלים',הכבשים; 'יוסף' נולד כדי 
שה' 'יוסיף' לרחל בן אחר; שמואל יעבוד כל חייו 'לשם האל' וימליך 
'ידיד' של כולם; האחים יבל, יובל ותובל  את שאול; דוד – כי הוא 
קין – כי ייעודם 'להוביל' להתפתחות הציביליזציה; נחל ארנון נקרא 
ע"ש הגעש ו'רינת' המים; ואיזור ה'שרון' – על כי כולו 'מישור', ישר, 

וכך הלאה.
 השמות שקרא )אדם( לכל אחד לפי טבעו שידע בו חכמתו; והנה 
ידע האדם, בשעה שראה אותם, טבע כל אחד מהם ומנהגו... ופירוש: 
"וכל אשר יקרא לו האדם הוא שמו" – הוא שמו – הנאות לו לפי 
טבעו'' )הרד"ק ב' ל"ט(. לפי זה ידע אדם להבחין בשרשו ובמהותו 
של כל בעל חיים, באשר חנן אותו ה' בחכמה א-לוהית, ויתרה מזאת 
– הוא ידע איזו נקבה מתאימה לאיזה זכר, וכך למשל 'שידך' את 
האתון לחמור, חמור – מבנה גופו מתאים להעמסת 'חומרים' רבים, 
והאתון – צועדת בכבדות כשהיא 'איתנה'; הלביאה 'שודכה' לאריה 
כי היא 'מתלהבת', להוטה אחר הטרף, וכיוצא בזה. תורת החסידות 
מבארת שהשמות הם צירופי האותיות שמהם מקבל כל נברא את 
חיותו; הסוס מקבל את חיותו ע"י צירופי האותיות ס-ו-ס, ולכן הוא 
'שש' וצוהל; השרץ – כי הוא 'רץ' על ה'ארץ'; האנפה – באשר היא 
כעסנית, 'מתאנפת'; הגמל – כי הוא 'גומל' רק טוב לאדם; הֶפרס – 
כי הוא 'פורס', שובר עצמות; העורב – בגלל שחרותו, מלשון 'ֶערב', 
ו'נושפים', ואידך זיל גמור. ה'  התנשמת והינשוף, כי הם 'נושמים' 
העניק לאדם את היכולת לקרוא בשם כדי שע"י כך הוא יבסס את 
שלטונו על החי וַיראה בעלות וריבונות על הבריאה – הקב"ה מביא 
אותם אליו כדי שִירֶדה בהם ויכבוש אותם , ומתן השמות מאשרר 
מֹות  ׁשֵ ם  "ְלֻכּלָ זאת; ובכך הוא גם מחקה את בוראו שעליו נאמר: 
ה" )ישע' מ"ג א'(. ָאּתָ ִלי  ְמָך  ְבׁשִ ִיְקָרא" )תה' קמ"ז ד'( או "ָקָראִתי 
אדם נתן לאשתו שני שמות – שם כללי – 'אשה' )רש"י ב' כ"ג: לשון 
 – פרטי  ושם  הקדש(,  בלשון  העולם  שנברא  מכאן  לשון,  על  נופל 
'חוה' – "כי היא אם כל חי", ובכך הפך לאדונה של האישה בקיימו 

ְך" )ג' ט"ז(.  ל-ּבָ ׁשּוָקֵתְך ְוהּוא ִיְמׁשָ ְך ּתְ את צו ה': "ְוֶאל-ִאיׁשֵ
שתי  בעוד  נמצא  זה  שורש  כי  להזכיר  ראוי  ה'שם'  נושא  לסיכום   
מלים: נשמה ושמים, ויוצא ששלוש המלים האלו קשורות לרוממות 
ממנה  ונגזר  'סמא',   – היא  'שמים'  המלה  )בערבית  ולהתנשאות 
פועל במשמעות: עלה, התרומם, שאף ל.., השם סאמי=המרומם(, 
לומר לך שע"י נתינת שם אני מרומם ומעלה את הדבר/החי ומעניק 
להם משמעות, מטרה, זכרון ועצמיות )=הְמׂשגה(. ואולי המשפט 
את  ונאדיר  נפאר  פירושו:  יהיה   – בבל(  )במגדל  ֵשם'  לנו  'נעשה 
לציין  ומעניין  דופן.  יוצאת  עשייה  ע"י  מעלה  אותו  ונרומם  שמנו 
ששתי המלים, הן 'ֵשם' והן 'שמים', מופיעות בסיפור 'מגדל בבל', 
באשר הם ביקשו להאדיר את שמם ע"י בנייה שתרומם אותם אל-
נּו  ּלָ ה  ְוַנֲעׂשֶ ַמִים  ָ ַבּשׁ ְורֹאׁשֹו  ל  ּוִמְגּדָ ִעיר  נּו  ִנְבֶנה-ּלָ "ָהָבה  על לשמים: 
ם" )י"א ד'(. ולא פלא הוא שמיד לאחר קריסת מגדל בבל מופיע  ׁשֵ
אברהם אבינו עם ההבטחה הא-לוהית של "ואגדלה שמך" )י"ב ב'( 

– לומר לך שהאדרת השם היא רק בעזרת... ה'. 



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 
הילדים,  גידול  הראשון,  הבן  הולדת  משפחה,  מהקמת  החל 

התרוקנות הקן והזקנה.
במאמרים  העליתי  קשיים,  על  גם  כאמור  הוא  והשיח  מאחר 

הקודמים נושאים הקשורים בהבנה מהו משבר ומהו מעבר.
בגליון הקודם דיברנו על ההבדל בין מעבר לבין משבר ותיארנו 3 
הקודם  המאמר  את  סיכמנו  מעבר.  בעת  חווים  שאנחנו  שלבים 
בכך שאם המעבר הוא הכרחי, המשבר הוא אופציה ותלוי בכוחות 

ובמשאבים הפנימיים שלנו לטפל באירוע.
בגיליון הזה אנסה להסביר מה ההבדל בין לחץ לבין משבר.

שגרת  בתוך  מלחיץ  אירוע  יש  שבה  חוויה  בעצם  הוא  הלחץ 
החיים כמו למשל מבחן, ראיון לעבודה וכדו'. הלחץ נוצר במקום 
שנכנס שם סימן שאלה לגבי המשך המעבר או לגבי הסיטואציה 

והמשאבים שעומדים לרשותי כדי להתמודד עם האירוע.
את מאפייני הלחץ אנחנו מגדירים בכמה רמות:

רגיזים.  מעיים  אכילה,  חוסר  תיאבון,  חוסר   – הגופנית  הרמה   .1
חוסר  שינה,  יתר  הידיים,  בכפות  הזעה  יתר,  הזעת  יתר,  פעילות 

שינה, לחץ דם ועוד ועוד.
2. הרמה הרגשית – דאגה, דכדוך, בכי, צחוק של מבוכה ועוד.
3. הרמה ההתנהגותית – חוסר ריכוז, עצבנות, אי שקט ועוד.

פסיכולוגים מסבירים מצב של לחץ כאיום על תחושת רווחה, שזה 
בעצם מבטא תוצאה של פער בין הציפיות של האדם מעצמו לבין 

הציפיות של הסביבה ממנו.
יש אנשים שבמצב לחץ מרגישים שהם משותקים. האינסטינקטים 
שלהם לא מחודדים. הם צריכים לעבוד עם שעון ועצם זה שהשעון 

מתקדם זה מעכב אותם.
אותו.  צפינו  אם  גם  מכריע  שינוי  פתאומי,  מפנה  הוא  המשבר 
אותה  שצפינו  שלמרות  לפנסיה  ביציאה  לדוגמא  להיות  יכול  זה 

והתכוננו לבואה עדין יהיה משבר.
משבר, בדומה ללחץ, מתבטא בתחושה של חוסר שקט, שווי משקל 
מעורער שהאדם נמצא בו באותו הרגע. אנשים שנמצאים במשבר 
עם  להם  וקשה  נוחות  ואי  פנימי  במתח  נמצאים  שהם  מרגישים 
והסבתות  מהסבים  חלק  אצל  זאת  לראות  יכולים  הבא.  הכשל 

שישמרו על הנכדים כי צריך אבל לא יהנו באמת מהחוויה.

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: לבה, שמסה, תכלול, לאזם ענק

ענקים אלה פרוסים על בטנת אריג פרחוני, למנוע אובדן תליונים 
תחושה  וכן  הצוואר,  והצנעת  הענק  של  פריסה  להבטיח  הענק, 
נעימה במגע עם העור. בחירת אריג הבטנה מבטא גם את טעמה 
האישי של העונדת. אולי גם בכדי לעקוף את האיסור ללבוש אריג 
פרחוני, שכן בצנעא, אפיין מוסלמיות, והיה אסורה על היהודיות. 
בגודלו.  וכן  והעבודה  הכסף  באיכות  נמדדה  הענק  של  יוקרתו 
ענקים אלה צנועים יחסית, שכן תליוני האורך יצרו רק שתי שורות 

אופקיות.

ממאגרי המוזיאון


