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כותב המשורר מטולדו אשר בספרד )המאה השתים עשרה( כי 
חג השבועות, חג מתן תורה, הוא המועד החשוב ביותר בתולדות 
המשמעות  להבין  ננסה  אדוני"(.  מועדי  )"מבחר  היהודי  העם 
אוניברסליים  ציוויים  כוללות  הדברות  עשרת  זאת.  אמירה  של 
לעם  רק  לא  המתאימים  השבת(  שמירת  )מלבד  ו"טבעיים" 
ישראל אלא לכל אדם אשר נברא בצלם. לית מן דפליג שבקרב עם 
ישראל כולו יש אחדות והסכמה לגבי עיקרי האמונה הנשענים על 
תרצח",  )"לא  הדברות.  בעשרת  המופיעים  החברתיים  החוקים 
העומר,  ספירת  ימי  של  בעיצומם  נמצאים  אנו  תגנוב"(.  "לא 
יציאת מצרים  וחג  בין חג הפסח, חג החירות  הימים המחברים 
אשר הפכו אותנו לעם חופשי, לבין חג השבועות, חג מתן תורה. 
החוקים החברתיים שבתורת ישראל, כוללים את חג הביכורים, 
ושזורים במגילת רות, המגילה אותה אנו קוראים בחג השבועות. 
מצוות הבאת הביכורים מבטאת באופן מעשי את הקשר בין עם 
הביכורים,  הבאת  זו:  במצווה  מרכיבים  ארבעה  לארצו.  ישראל 
מקרא ביכורים, ההשתחוויה ותוספת מיוחדת למצווה: "ושמחת 

בכל הטוב אשר נתן לך ה' אלהיך".
מימוש  בתוכו  המגלם  מכונן  סיפור  אנו  מוצאים  רות  במגילת 
עניים  מתנות  עניים.המושג  למתנות  הקשורות  המצוות  וקיום 
מן  נקראו בפי חז"ל המענקים  כך  ולא במקרא.  מופיע במשנה 
היבול החקלאי, שעל פי חוקי התורה יש לתת לעניים ולנזקקים. 
מענקים אלו היו סוג של מסים חקלאיים שהתורה קבעה לטובת 
הנזקקים, וכלולים בהם חמישה סוגים שונים: לקט, שכחה, פאה, 
ֶרט ועוללות, מעשר עני.  בימינו סומכים אנו על מדינת הרווחה  ּפֶ
שתקיים מצווה זו עבורנו ולא כך היא. כל אחד מאתנו חייב לשאול 
את עצמו ולבדוק אם הקהילה והחברה בה הוא חי מקיימת מצוות 

מתנות עניים או מתרגמים אנו את מושג ה"שכחה" כפשוטו....
האגודה לטיפוח חברה ותרבות מנסה להגשים בפועל גם מצוות 
מתנות עניים וגם מצוות "ושמחת..." אנו מביאים לאלפי חברים 
להעשרת  מכוונים  אנו  וחברתית.  תרבותית  עשיה  של  שמחה 
תימן.  יהודי  לתרבות  הקשורים  נושאים  ומחדשים  שלנו  הידע 
בחרנו בבאר שבע גם כאות הוקרה והערכה לסניף האגודה בעיר. 
חברי הסניף מקיימים פעילות ברוכה ומתמשכת כל ימות השנה 

בשיתוף פעולה מלא עם הנהלת האגודה וחבריה.
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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
הגנה והצלה בזכות מצוות ציצית

ובהתעטפות  לקיום המצוות  עזר  רק אמצעי  היא  לזכור שהציצית  יש 
והצלה שהרי הולך בזכותה בדרך  יזכה האדם לשמירה  בה כהלכתה 
ה' שמזכרת לו בכל עת ועת את מציאות ה', ציווייו ואזהרותיו, וכן היא 
מזכירה לו בכל עת את תכלית האדם עלי אדמות שהיא קיום מצוות ה' 
בקדושה ובטהרה, ומזכירין אלה יועילו לאדם מאד ויחזקו בו את מעלת 
ָרֶכיָך ָדֵעהּו  ָכל ּדְ יראת ה' שהיא היא ראשית החכמה ובה האדם אדם – "ּבְ

ר אְֹרחֶֹתיָך' )משלי ג,ו(. ֵ ְוהּוא ְיַיּשׁ
מה  "מפני  וז"ל:  מהרי"ץ'  'דרשות  בספרו  מהרי"ץ  דרש  דומה  בעניין 
נשתנה תכלת מכל הצבעונין משום שתכלת דומה לים וים דומה לרקיע 
ורקיע דומה וכו' לכסא הכבוד, והנה ים רומז לקריעת ים סוף כמו שכתב 
בני  כי  דלתתא,  באיתערותא  היתה  סוף  ים  שקריעת  וידוע  הריטב''א, 
ישראל קפצו תחילה לים כמו שאמרו במדרש 'שהיו השבטים מדיינים 
תחילה',  יורד  אני  אומר  וזה  תחילה  יורד  אני  אומר  זה  אלה  עם  אלה 
ואחר  חוטמן  עד  לתוכו  שבאו  עד  הים  להם  נקרע  'שלא  עוד  ואמרו 
כך נעשה להם יבשה', והעניין בזה כי רצונו של הקב''ה הוא שיתעורר 
נפש,  מסירות  מתוך  תחילה  והמצוות  התורה  לקיים  מעצמו  האדם 
ואח"כ ישלח הקב''ה עזרו מקודש להשפיע עליו מלעילא שפע רב טוב, 
וזה שאמרו מפני מה נשתנה תכלת מכל הצבעונין, משום שתכלת דומה 
לים וים דומה לרקיע ולכסא הכבוד, כלומר דגם מצות ציצית שומרת על 
האדם לבל יבוא לידי מכשול בחטא ועוון כדאיתא בגמרא, אלא שצריך 
והמצוות  התורה  שמירת  ידי  על  דלתתא  איתערותא  לכך  שתיקדם 
כראוי, וידמה לים היינו קריעת ים סוף שהיה איתערותא דלתתא כנ''ל, 

ואז יזכה שתבוא גם איתערותא דלעילא מן הרקיע וכסא הכבוד".
בתרי"ג  מיוחד  ומעמד  מיוחדת  מעלה  יש  שלציצית  למדים,  נמצאנו 
אזהרותיו  ציווייו,  ה',  מציאות  את  לאדם  מזכירה  היא  שהרי  מצוות, 
ועונשו, ובזאת מסייעת לאדם להסיר ממחשבתו הרהורי עבירה, בחשבו 

שכר מצווה כנגד הפסידה והפסד עבירה כנגד שכר ההימנעות ממנה.
ולא רק שיש בכוחה שלציצית להציל מן העבירה, אלא שהיא לוקחת 
את האדם לקיים מצוה, כמאמר חז"ל 'מצוה גוררת מצוה', וכך מובא 

בתנחומא: 
"ומצוה גוררת מצוה, מנין? דכתיב כי יקרא קן צפור לפניך שלח תשלח 
וגו' למען ייטב לך והארכת ימים. אחריו מה כתיב? כי תבנה בית חדש, 
תזרע  לא  אחריו?  כתיב  מה  מעקה.  ולעשות  חדש  בית  לבנות  תזכה 
כרמך כלאים, תזכה לכרם ולזרוע שדה. מה כתיב אחריו? לא תחרוש 
תלבש  לא  אחריו?  כתיב  מה  וחמורים.  לשורים  תזכה  ובחמור,  בשור 
שעטנז, תזכה לבגדים נאים מן צמר ולבגדים נאים מפשתים. מה כתיב 
אחריו? גדלים תעשה לך, תזכה למצות ציצית. מה כתיב אחריו? כי יקח 
איש אשה, תזכה לאשה ולבנים. הרי למדנו שמצוה גוררת מצוה ועבירה 

)המשך מעבר לדף(

חודש סיוון תשע״ז

משה אוסי



הרמב״ם ויהדות תימן
דוד חוברי

בסקירתנו ההיסטורית עד כה הגענו עד לימיו של הרמב"ם במאה ה-12, 
העידוד  בכתב  ובמיוחד  תימן,  יהדות  עם  ההדוקים  קשריו  על  עמדנו 
והתמיכה ששלח אליהם בעניין הופעתו של משיח השקר דאז. במאמר 
קצר זה ובהמשך הגיליונות נרחיב את היריעה בעניין תופעת המשיחיות 
בתימן ונבדוק אם התקיימו יחסי גומלין בין המוסלמים המקומיים לבין 
היהודים בעניין זיקה משיחית זו. )עפ"י מאמרו של פרופ' י. טובי "יחס 
הפעילות  היהודיות"(  המשיחיות  לתנועות  בתימן  המוסלמי  השלטון 
המשיחית של יהודי תימן אפיינה אותם לכל אורך ההיסטוריה, אפילו 
במאה  מוחמד  של  הופעתו  שעם  ובודאי  אסלאמית  הטרום  בתקופה 
ה-7. כבר אז גרמה הופעתו להתעוררות משיחית אצל חלק מהיהודים 
כתוצאה  שהתאסלמו  הראשונים  מהיהודים  אחד  ערב.  בחצי-האי 
זו בימיו של מוחמד היה עבדאללה אבן סבא. הוא  מחשיבה משיחית 
וממשיכים שכמותו החדירו את הרעיונות המשיחיים שמקורם ביהדות 
אל תוך האסלאם לזרמיו השונים, עד כדי כך שחכמי האסלאם מאוחר 
יותר הגדירו את המשיח המוסלמי שעתיד לבוא בשם מהדי )ַאְלַמְהִדי 
האסלאם  מחוקרי  אחד  המצופה.  המשיח  שפירושו  ַאְלֻמְנַת'ַטר(, 
אִני( ערך מחקר השוואתי על תופעת המשיחים בשלוש הדתות:  )ַשְוּכַ
האסלאם, היהדות והנצרות והוא נותן, עפ"י תפיסת האסלאם, שמות 
עדים  אנו  לפיכך,  דת.  לכל  העתידיים  מהמשיחים  אחד  לכל  ייחודיים 
האסלאם  בצל  שחיו  תימן  ליהודי  שגם  עובדתית  היסטורית  לתופעה 
הגואל  להופעת  משיחיות  ציפיות  היו  המקומיים  למוסלמים  וגם 
שלהם. לעיתים נתערבבו אלו באלו והשפיעו זה על זה כך שמושפעים 
עברו ממחנה אחד למשנהו ואע"פ שכולם נכזבו, הציפיות לא פסקו. 
לעיתים קרובות, הפעילויות המשיחיות בקרב בני שתי הדתות, היהודית 
היהודית  האמונה  מכך:  ויתרה  השנייה  מן  אחת  ניזונו  והמוסלמית, 
ולהעלותו  תימן  יהודי  את  לגאול  עתיד  דוד  בן  משיח  לפיה  החזקה, 
ארצה, חלחלה אף בקרב המוסלמים בתימן ואף הטילה עליהם מורא 
ופחד שמא יענשו משמיים בשל יחסם השלילי ליהודים. כל זאת בקרב 
)זיידים  עצמם  השלטונות  זאת  לעומת  אך  המקומית,  האוכלוסייה 
או סונים( התייחסו לכל הרעיונות המשיחיים של היהודים בספקנות 
שמחייבת  השלטון,  נגד  מרד  פעילות  מעין  בכך  ראו  הם  ובחשדנות. 

תגובה מיידית קשה, על מנת לדכא פעילות זאת. 
למעשה, ידוע לנו במהלך ההיסטוריה על המשיחים הבאים:

א. המשיח היהודי מהמאה ה-12 בתקופת הרמב"ם. שמו לא ידוע לנו.
ב. המשיח היהודי מסוף המאה ה-15 )1499(, המכונה המשיח מבייחאן.
צבי  שבתאי  של  הופעתו  בעקבות  הנרחבת  המשיחית  הפעילות  ג. 

.)1665-7(
ד. שלושת משיחי השקר היהודים במחצית השניה של המאה ה-19:

ַחיל הראשון )1859-1863(. ר ּכֻ 1. ֻשּכְ
ַחיל השני )1868-1870(. ר ּכֻ 2. ֻשּכְ
3. יוסף עבדאללה )1888-1893(.

שזועזעה  ישראל  תפוצות  בכל  יהודית  קהילה  הייתה  לא  כי  דומה 
והושפעה כל-כך קשה במהלך כל שנות ההיסטוריה מתופעת המשיחיות 
החזקה, כפי שבאה לידי ביטוי בגולת תימן. על כל אחד מהמשיחים הנ"ל 
בגיליונות  הקהילה,  כלל  על  המשיחית  מהפעילות  שנבעו  וההשלכות 

הבאים.

גוררת עבירה לפיכך נסמכו פרשיות אלו זו לזו".
החטא,  מן  ולהנצל  במצוות  מוקפים  להיות  תמיד  שנזכה  רצון  ויהי 
כפי  החטא,  מן  ולהנתק  הישר  בדרך  ללכת  לנו  מזכירין  אלו  ומצוות 
לו  שיש  מי  כל  הראשונים  חכמים  "אמרו  הרמב"ם:  ברבנו  שמובא 
תפילין בראשו ובזרועו וציצית בבגדו ומזוזה בפתחו מוחזק הוא שלא 
יחטא שהרי יש לו מזכירין רבים והם המלאכים שמצילין אותו מלחטוא 

שנאמר חונה מלאך יי' סביב ליראיו ויחלצם".

התנצלות
המאמר ״חודש אייר-זיו והשד׳אב״ מאת משה גברא שפורסם בגיליון 
הקודם מופיע בספר: ״מתימן לישראל – תרבות, לשון, ספרות, חינוך״ 

בעריכת ד״ר אסתר קאפח ולא כפי שנכתב.



מנהג ספירת העומר
עוזיאל מנצור

בתקופה האחרונה מליל שני של פסח ספרנו ספירת העומר כל עדה 
כמנהגה. הרב רצאבי כבר הביא בספרו את פסיקת הרמב"ם ולאחריו 
השו"ע שבליל שני של פסח, מתחילין לספור ספירת העומר, וסופרין 
מעומד)שו"ע המקוצר סימן צב' א(. וששה דברים הן מצותן מעומד 
וסימנם על"צ של"מ, ואילו הן: עומר, לולב, ציצית, שופר, לבנה, מילה.
ובכולם כתוב "לכם": עומר-"וספרתם לכם "/ לולב-"ולקחתם לכם"           

ציצית-"והיה לכם לציצית"
לכם"/מילה- הזה  לבנה-"החדש  לכם"/  יהיה  תרועה  שופר-"יום 

"המול לכם כל זכר".
העומר  וספירת  חדש  הל'  גיאת  להרי"צ  שערים,  מאה  בספר  מובא 
בעמידה  העומר  דספירת  דאסמכתא  מרבותינו  קבלנו  קח:  עמוד 
מדכתיב מהחל בקמה תחל לספור, ללמדך שבקימה ובעמידה תספור.
דבריו הובאו בדברי השואל בשו"ת הרמב"ם.סימן לג', וכן מובא דרש 
זה בפסיקתא דרב טוביהו)מדרש לקח טוב(, פרשת אמור דף כט ע"ג. 
וכן מובא במחזור ויטרי )לרבינו שמחה תלמיד רש"י( הלכות פסח, 
סימן קג. ספירת העומר בעמידה, לפי שכל מעשה העומר בעמידה 
היה, ועוד כתיב מהחל חרמש בקמה, אל תקרי בקמה אלא בקומה. 
ע"כ .וז"ל בהלכות לולב סימן שעו: "מצאתי שכל מצוה שכתוב בה 
לכם מברכין מעומד וכו', וכולהו ילפינן מעומר, דכתיב וספרתם לכם, 

מה להלן מעומד, דכתיב בקמה ודרשינן בקומה...וכו'."
בסידור רבינו סעדיה גאון וכן בעוד תכלאלים קדומים לא הזכירו כלל 
בהלכותיהם לספור בעמידה ואולי בזמנם לא נהגו כן, אולם הרמב"ם 
עבודה, תמידין ומוספין פ"ז הלכה כ"ג:"... ואין מונים אלא מעומד, 
ואם מנה מיושב יצא ".  וכן פסק להלכה הגר"ע יוסף זצ"ל שזקן או 
סיני  קול  )ראה  חולה שקשה להם לעמוד רשאים לכתחילה לשבת 
אייר סיון תשל"א, דשעת הדחק כדיעבד דמי(. וראה עוד מה שכתב 
הרי"צ  הקדמון  מלשון  זאת  ולעומת   ..." א:  תפט  סימן  הלכה  באור 
נועם'  'ויהי  ערבית  תפילת  לאחר  שאומרים  שבת  גיאת...ובמוצאי 
וקדושא דסידרא כשהן יושבין, נהגו ראשונים לברך ש"ץ מעומד וכל 

הקהל עונין אמן בכוונה שלא להטריח הצבור לחזור ולעמוד עכ"ל.
ח"א  יצחק  עולת  בשו"ת  רצאבי  הרב  בהרחבה  כך  על  העיר  וכבר 
סימן ט"ז. אמנם מנהג אבותינו בתימן הגם שישבו ע"ג הקרקע מ"מ 
מנהגינו  מאוד  יפה  ומה  שבת.  במוצאי  גם  עמדו  העומר  בספירת 
שהמורי מכריז בקול רם עומר וזאת על מנת שהציבור הרחב ישמע 
ויכוון לצאת ידי חובת הספירה אם ההכרזה לצבור שאומר את ספירת 
העומר שהם עדיין יושבים אחר קדיש תתקבל )אמירת הספירה כאן 
משום שכל העם נמצאים בבית הכנסת וברוב עם הדרת מלך שהרי 
העומר נקצר בעסק גדול, ראה מהרי"ץ עץ חיים דף מא'( אז ההכרזה 
היא גם לומר להם תעמדו  ותכונו כי מנהגינו בספירה היא מעומד. 
לשבח  עלינו  לאחר  הספירה  את  שאומר  לצבור  היא  ההכרזה  ואם 
}ראה כף החיים סס"ק קב' כדי שלא להפסיק בסדר התפילה{ אז גם 
להם יש פניה של המורי עומר, המתינו )וראה מה שכתב בנהר מצרים 
דף לג' ע"א שמנהגם לספור אחר קדיש תתקבל , כי בעונותינו הרבים 
פשתה המספחת שהקהל יוצאים מבית הכנסת באמירת עלינו לשבח 
ויש חששא טובא שישכחו לספור(. ולכן המורי אומר בקול רם עומר ... 

אל תמהרו לצאת מבית הכנסת, שמא תשכחו לספור.

תפילות חג השבועות בסידורי תימן
ד"ר משה גברא

וסוכות,  שבועות  פסח  הרגלים:  משלושת  אחד  הוא  השבועות  חג 
הרגלים  משני  ושונה  דופן  יוצא  הוא  אך  טוב,  כיום  בהלכה  ומוגדר 
האחרים, בזה שאין בו מצוות המיוחדות לחג מהתורה, ואף אין בו 
מצוות המיוחדות לחג מתקנות חכמים. בפסח ישנן מצוות של איסור 
ועוד, ובחג הסוכות חובת ישיבה  אכילת חמץ, המצוות בליל הסדר 
בסוכה וארבעת המינים, אך בשבועות אין אף מצווה המיוחדת לחג, 
פרט למצוות שהן כלליות לכל הימים המוגדרים יום טוב, הכוללים גם 
את ראש השנה. הדברים המיוחדים שהתפתחו במהלך הדורות בחג 

השבועות הינם במישור של מנהגים. 
יוצא  ללא  ובכולם  הקדומים,  תימן  בסידורי  היטב  ניכר  זה  מצב 
כל  נוסח  השבועות.  לחג  בתפילה  מיוחד  מנהג  אף  אין  הכלל  מן 
רק  ונכתבו  קיצור,  מטעמי  תימן  בסידורי  נכתב  לא  אפילו  התפילה 
הוראות וכללים לתפילה, כי נוסח התפילה כמו בפסח, מלבד השינוי 
התפילה  סדר  שבועות.  יום  זה  כי  העמידה  תפילת  בגוף  המתבקש 
בליל החג הוא כרגיל לפסח וסוכות, מתחילים באמירת שני מזמורי 
התהילים הראשון והאחרון, וכידוע, החלוקה של ספר תהילים היתה 
כלל  הראשון  המזמור  ולכן  היום,  כמקובל   150 ולא  מזמורים   147
גם מזמור השני היום, בעבר לא נהגו לומר את המזמור המיוחד לכל 
חג, שזהו מנהג חדש יחסית בתימן, הסדרת התפילה, תפילת ערבית 
כמו בפסח, ללא ההלל. בשחרית התפילה כמו בכל חג, ללא תוספות 
של הפיוט "אצולה לפנים", אזהרות, ולא נהגו לומר את מגילת רות. 
בספרי  שמפורט  כפי  וי"ח,  י"ז  במאות  לתימן  שחדרו  מנהגים  אלו 
"מחקרים בסידורי תימן". כמו כן לא מוזכר בסידורי תימן הקדומים 
כמו  באוכל,  הקשור  מנהג  אף  כתוב  ולא  החג,  בליל  תורה  ללמוד 

אכילת זלבייה, וכדומה.
הפיוט "אצולה לפנים" היה ידוע בתימן עוד לפני הגעת ספרי הדפוס, 
וכנראה הפיוט הגיע  והוא מוזכר במדור השירים בסוף כל תכלאל, 
אלא  ספרד,  משוררי  גדולי  שחיברו  השירים  כל  עם  הי"ב-י"ג  במאה 
השפעת  ובעקבות  השירים,  במדור  היה  הוא  הי"ז-י"ח  למאה  שעד 
סידורי הדפוס בתימן, הוא חדר לגוף התפילה, כנראה בידי מהרי"ץ 
במאה הי"ח. מנהג זה הוא מיוחד במינו, שכן לא מצאתי את הפיוט 
בסידורי ספרד, ולפי זה, המנהג חדר לא בהשפעה ישירה של סידורי 
ספרד, כמו האזהרות וכל המנהגים האחרים, אלא בהשפעה ישירה 
של חכמי תימן, אשר לקחו את הפיוט ממדור השירים ושילבו אותו 
זו השפעה עקיפה של כל התוספות  גוף התפילה. להערכתי,  בתוך 
חדשים  מנהגים  הן  תימן,  בסידורי  זו  בתקופה  שולבו  אשר  היפות 
ספרי  של  ישירה  בהשפעה  חדשים  מנהגים  והן  לתימן,  המיוחדים 

הדפוס הספרדיים ושל המקובלים.
סוכות  של  השמיני  היום  ואף  "עצרת",  נקרא  השבועות  חג  בתורה 
נקרא "עצרת", וכדי להבחין ביניהם חג השבועות נקרא עצרת בסתם 
בלי תואר נוסף, ואילו בסוכות הוא נקרא "שמיני עצרת". בשני החגים 
אין הלכות מיוחדות לחג לא מדין תורה ולא מתקנות חכמים, ועל כן 
התפשטו מנהגים רבים בשני החגים הללו, כדי ליצוק תוכן ומיוחדות 
לחגים, בשבועות נוספו לימוד תורה בלילה, תוספת אזהרות, הפיוט 

"אצולה לפנים", מגילת רות ועוד.
המקור: מחקרים בסידורי תימן, כרך ג' ע' 279-298.  



עלון האגודה מדור משפחה

מעגל חיי משפחה אהובה בן שלום
משבר  מהו  בהבנה  הקשורים  נושאים  הקודמים  במאמרים  העליתי 
של  וההתמודדויות  ההתבגרות  גיל  על  נדבר  זה  בגליון  מעבר.  ומהו 
בגיל  עוברים  הנערה  או  שהנער  למשבר  מודעים  אנחנו  המשפחה. 
ההתבגרות השאלה הנשאלת היא: מתי ניתן למשבר לגיטימציה ? ומה 

מאפשר מרד בגיל ההתבגרות?
יש שתי משימות גיל ההתבגרות:

1. גיבוש זהות עצמית: מי אני, מה אני אוהב, מה אני רוצה.
2. מעבר מתלות לעצמאות: יציאה מהכנפיים של ההורים ומהחסות 

שלהם לעצמאות. 
העימותים של ההורים עם המתבגר או העימותים של המתבגר עם 
ההורים הם קריטיים  להתפתחותו התקינה כי דרכם לומד המתבגר 
קונפליקטים.  עם  להתמודד  כיצד  ומתאמן  לומד  הוא  דיאלוג.  לנהל 
כשהילד היה בגיל 3-4 הוא היה מתפאר בגן: "אבא שלי הוא הכי..." 
והנה כאשר הילד מתבגר, ונדרש לפתח זהות עצמית מגיע הרגע שבו 
הוא יגיד: אבא שלי הוא הכי לא... הכי לא מבין, הכי לא יודע, הכי לא 
חייב לפתח חשיבה  יכול". סוג החשיבה הזה מגיע מכיון שהמתבגר 

שונה מהוריו על מנת לאפשר לו את הנפרדות. 
הפחד של ההורים ממרד גיל ההתבגרות נובע מ – 2 חוויות מרכזיות 

בעיקר עם הבן הבכור:
1. אובדן המשמעות שהיתה לי עד היום -הילד שלי שאמר לי כל העת: 

אמא אני אוהב אותך זורק לעברי: אל תדברי, אל תשאלי שאלות.
2. אובדן השליטה – עד עכשו יכול ההורה להעניש, לאיים, להכניס את 
הילד בכוח לאמבטיה ולהגיד לו: אם לא תעשה כך וכך...אז... והנה זה 

נגמר. בגיל ההתבגרות הכל משתנה. 
מתוך 2 המשימות המנוגדות שבהן הנער המתבגר צריך את הנפרדות 
מחד  וההורה חווה אבדן שליטה מאידך, עלול להתפתח משבר כאשר 
להתעצם  עלול  המשבר  יותר.  מתנגד  והנער  יותר  מתנגדים  ההורים 

כאשר ההורים גם מתביישים במתבגרים שלהם.
של  שהמרד  כל  קודם  להבין  מאוד  חשוב  פתרונות  על  כשמדברים 
אולם  אפשרויות  מאוד  הרבה  יש  והכרחי.  חשוב  שלב  הוא  המתבגר 

חשוב לדעת שהפעלת כח זו לא הדרך האולטמטיבית.
ראשית, חשוב שהורה יביע את דעתו והילד יבחר מה  לעשות. שנית, 
ההורים יכולים לאפשר את המרד תוך בקרה אם הם מבינים שהדברים 
הללו עוברים. קבלה של המתבגר ועבודה של ההורים על עצמם לא 
להתבייש בו – עוזרת למתבגר לעבור את השלב ולקחת אחריות על 
גיל  על  מוותר  המתבגר  אם  לקרות  שעלולות  התוצאות  אחד  חייו. 

ההתבגרות זה שהוא יחווה את ההיפרדות בשלב יותר מאוחר.

הכותבת היא מאמנת אישית ומנחת קבוצות על פי שיטת אדלר. 

ahuvabns@gmail.com 050-2399543 :להזמנת הרצאות

משה אוסיעל קצה הלשון

מֹו עֹוֵבד"  ְקֶראָנה ׁשְ ן ְלָנֳעִמי ַוּתִ ד ּבֵ ם ֵלאמֹר ֻיּלַ ֵכנֹות ׁשֵ ְ ְקֶראָנה לֹו ַהּשׁ "ַוּתִ
בתנ"ך  ראינו  ולא  שם?  לו  נותנות  שהשכנות  זה  כיצד  י"ז(.  ד'  )רות 
שהכל  בעליל,  מראה  זה  אלא  בשם!  לתינוק  קוראים  זרים  שאנשים 
ידעו מראש באיזה שם ייקרא נכדה של נעמי לכשייוולד. מורי הרב פרו' 
יוסף פאור סובר ששמו האמיתי של מחלון היה עובד, אלא שהסופר 
חס על כבודו ועל כבוד אחיו והעניק להם כינויים: מחלון – משורש 
וחלבה  אחלה  צלפחד;  מבנות  מחלה  )כמו  יפים  'ֲחָלִיים'=תכשיטים 
בערבית(; כליון – כליל יופי )יש הדורשים שמותיהם לגנאי, על סמך 
סופם – מחלה וכיליון(. כעת נבין את שאמרו האנשים לנעמי בשעת 
ֵבית ָלֶחם" – שהבן המת ייזכר ע"י הרך הנולד,  ם ּבְ הנישואין: "ּוְקָרא ׁשֵ
ם  ׁשֵ ֵרת  ִיּכָ ְולֹא  ַנֲחָלתֹו  ַעל  ת  ַהּמֵ ם  ׁשֵ "ְלָהִקים  כשתפקיד הגואל הוא: 
ן ְלָנֳעִמי" – נעמי קיבלה  ד ּבֵ ת ֵמִעם ֶאָחיו". מכאן ברור הביטוי: "ֻיּלַ ַהּמֵ
בחזרה את בנה האובד בצורת נכד הנקרא עובד, כשמו האמיתי של 
הבן, אלא שהפעם הוא יהיה עובד ה' אמיתי, ולא ירעה בשדות זרים, כי 

כעת יש לחם בבית לחם.


