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

בלוח השנה העברי כאשר אומרים תמוז, נזכרים בצרות שבאו על 
עם ישראל וחורבן שני בתי המקדש. י"ז בתמוז, בו החל המצור 
על ירושלים, נקבע על ידי חכמים כיום צום המציין את תחילתם 
הם  באב.  תשעה  עד  בתמוז  י"ז  שבין  השבועות,  שלושת  של 
נקראים "בין המיצרים" לאור הפסוק "גלתה יהודה מעני, ומרב 
עבודה היא ישבה בגויים ולא מצאה מנוח כל רודפיה השיגוה בין 
המצרים" )איכה א' פסוק ג'(. בתקופה זו נוהגים בקהילות ישראל 
מנהגי אבלות. יהודי תימן לפי המסורות השונות הו בין ראשוני 
הגולים. עדות לכך ניתן למצוא בספרו ההיסטורי של הרב עמרם 

קורח, רבה הראשי האחרון של יהדות תימן – "סערת תימן".
לתימן  גלו  ראשון  בית  "בזמן  הראשון:  בפרק  כותב  הוא  וכך 
ונתישבו בה ונתוספו עליהם גולים בחרבן הבית השני, זכר לדבר 
הקינה הנאמרת בליל תשעה באב: "לכן אנשי לבב... אנו מונים 
לחרבן בית אלהינו... היום לחרבן בית שני... ולחרבן בית ראשון... 

רשום בתכאליל, סידורי התפילות בתימן".
גלות תימן שבה לארץ, למעט עשרות אנשים נשים וטף שנותרו 
מרבית  הרב.  לצערנו  והמחלות,  העוני  הקרבות  שסועת  בארץ 
נמצאת  שם  שבע,  בבאר  יושבים  האחרונות  בשנים  תימן  עולי 
חברינו  בארץ.  ושלישי  שני  ראשון,  דור  תימן  יהודי  קהילת  גם 
אלה מהווים חלק נכבד מסניף האגודה לטיפוח חברה ותרבות 
בבאר שבע. לכבודם החלטנו לערוך את הכינוס המסורתי לכבוד 
חג השבועות בעיר באר שבע. מרחבי הארץ התקבצו ובאו חברי 
האגודה לשלושה ימים של עושר רוחני ותרבותי בצד היכרות עם 
בפארק  מאלפים  ביקורים  היו  הכינוס  במוקד  ותושביו.  המקום 
שבזי  בבית  ואירוח  ומרשים  חדשני  מדע  מוזיאון  הכולל  קרסו, 
בבאר שבע. הבית הוקם בהשראתו של נשיא האגודה ומייסדה 
של  נפש  מסירות  מתוך  אדירים  ובמאמצים  שלום  בן  עובדיה 
הפעילים בבאר שבע, בראשותו של חברנו היקר ציון אחרק. חברי 
סניף האגודה בבאר שבע אירחו אותנו למופת בצהרי ערב החג 
בבית שבזי - מכלול של בית כנסת ואולם אירועים. בחג התארחנו 
את  לנו  להנעים  מאמצים  חסך  לא  אשר  נגב  לאונרדו  במלון 
שהותנו. במהלך החג בנוסף לתפילות החגיגיות והלימוד הלילי, 
היו הרצאות מעשירות של פרופסור יוסף יובל טובי, ד"ר שרונה 
תם עמוסי, אהובה בן שלום, ד"ר עמי גלוסקא, הרב חנניה שפירא 
שהשרה רוחניות וערכים במהלך כל החג, ד"ר מוטי גולן שהנחה 
החג  את  שהנחה  ליבי  ושאול  טעם,  בטוב  ההרצאות  מושב  את 

כולו בכישרון ובחן. 
האגודה מתכננת שורה של אירועים בחודשים יולי-אוגוסט ואני 

מזמין את קוראי העלון לעקוב ולהשתתף באירועים אלה. 
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עובדיה בן שלום ז״ל
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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
ארבע פרשיות בתפילין

רבנו הרמב'"ם כתב בהלכות תפילין:
ִהיא  ה ַאֲחרֹוָנה ׁשֶ ָרׁשָ רֹאׁש ַמְכִניס ּפָ ּלָ ה ׁשֶ ְתִפּלָ ּיֹות? ּבִ ָרׁשִ יַצד ִסּדּור ַהּפָ "ּכֵ
ַמע' ְסמּוָכה ָלּה, 'ְוָהָיה  יַח, ּו'ׁשְ ּנִ הּוא ַעל ְיִמין ַהּמַ ִית ׁשֶ ּבַ מַֹע' ּבַ 'ְוָהָיה ִאם ׁשָ
הּוא  ׁשֶ ְרִביִעי,  ַבִית  ּבְ ִלי'  ׁש  ְו'ַקּדֶ ַמע',  ִל'ׁשְ ְסמּוָכה  י  ִליׁשִ ׁשְ ַבִית  ּבְ ְיִבֲאָך'  י  ּכִ
יַח קֹוֵרא  ּנִ ֵני ַהּמַ ֶנֶגד ּפְ ָניו ּכְ ּפָ ֵהא ַהּקֹוֵרא ׁשֶ ּיְ ֵדי ׁשֶ ין, ּכְ ִפּלִ יַח ּתְ ּנִ מֹאל ַהּמַ ִלׂשְ

סּולֹות". גֹון ֶזה: ְוִאם ֶהֱחִליף ִסּדּור ֶזה - ּפְ ֶדר, ּכְ ַעל ַהּסֵ
וכתב הגהות מימוניות שתפילין של רש"י והרמב"ם הן אלו שתפסו את 

עיקר ההלכה ובהם נהגו ברוב המדינות, וז"ל: 
"ומ"מ נהגו בארץ אדום ובארץ ישמעאל כרבינו שלמה וכרבינו משה...".

ברם, יש לר"ת סדר פרשיות שונה מסבו רש"י ומרבנו הרמב"ם: 
שמוע",  אם  "והיה  לה  בסמוך  "שמע",  המניח,  מימין  הראשון,  בתא 

אחריה "והיה כי יביאך", ואחרונה "קדש לי". 
שתי  בסידור  הוא  ביניהם  היחידי  ההבדל  שלמעשה  אפוא,  יוצא 
הפרשיות הראשונות )מצד ימין של המניח(: לפי רש"י "והיה אם שמוע" 
היא הראשונה ושנייה לה - "שמע", ואילו לפי רבנו תם הראשונה היא 
"שמע", ו"והיה אם שמוע" שנייה לה. בעקבות מחלוקת זו שבין רש"י 

לבין ר"ת יש שמניחים שני זוגות תפילין בכל יום. 
אמנם, יש עוד שתי שיטות שאינן מצויות כ"כ בקרב היהודים, והן של 
כסברת  סובר  רבא  שימושא  מחבר  דעת  רבא.  שימושא  ושל  הראב"ד 
רש"י, אבל יש הבדל בינו לבין רש"י: רש"י מתחיל משמאל, 'קדש לי, והיה 

כי יביאך, שמע, והיה אם שמוע', ואילו שימושא רבא מתחיל מימין.

טבלת סדר הפרשיות ע"פ השיטות השונות:
רש"י        קדש               והיה כי יביאך              שמע                   והיה אם שמע

שמע רבנו תם        קדש                והיה כי יביאך           והיה אם שמע 
קדש ראב"ד        שמע                והיה אם שמע           והיה כי יביאך 
קדש שמע           והיה כי יביאך  שימושא רבא     והיה אם שמע 

וכן הביא הרב שלום נגר בביאורו על תשובותיו של הגר"י קאפח, וז"ל: 
"נמצא שרוב העולם נוהגים כדעת הרמב"ם ורש"י שלעולם הדין הוא 
אם  והיה  ד.  ישראל,  שמע  ג.  יביאך,  כי  והיה  ב.  קדש,  א.  והוא,  כסדרן 

שמוע. וכן אנו נוהגים וכן אבותינו)=תימן( עשו וכן אנו עושים".

חודש תמוז תשע״ז



משיחי השקר בתימן - המשיח היהודי במאה ה- 12

דוד חוברי
על משיח זה ידוע לנו משלושה מקורות יהודיים:

1. "אגרת תימן" של הרמב"ם, שנכתבה בשנת 1172, כתשובה לר' יעקב 
בן נתנאל פיומי, נגיד יהודי תימן. 

2. אגרת הרמב"ם לחכמי צרפת משנת 1194. 
3. מכתב שנשלח מתימן לרב שמואל בן עלי הלוי מבגדאד.

לשכנע  שהצליח  מהדי,  אבן  עלי  בשם  מוסלמי  איש  קם   1150 בשנת 
לאחר  האסלאם.  אמונת  עפ"י  במשיחיותו  רבים  מוסלמים  מאמינים 
ארץ  ברוב  אביו  במשיחיות  האמונה  ואת  שלטונו  את  בנו  ביסס  מותו 
גזר  הוא  דתית,  השלטונית-  והתעצמותו  התחזקותו  בעקבות  תימן. 
שמד על היהודים בתימן או לחילופין ציווה עליהם להתאסלם. תגובת 
היהודים על מצב קשה זה התבטאה בשני אופנים. מצד אחד קם יהודי 
שהתאסלם )נכנע לדרישת השלטון( וקרא לבני דתו לנהוג כמוהו, תוך 
כדי הצגת ראיות מפסוקים במקרא, שעפ"י פירושו מאשרים את נבואתו 
של מוחמד ומשיחיותו של המלך הנ"ל. מאידך, קם יהודי אחר שהכריז 
על עצמו כמשיח הבא לגאול את עם ישראל. למעשה, שאלתו של נגיד 
לדעת  שבקש  זה  משיח  ליהודי  ביחס  הייתה  הרמב"ם  אל  תימן  יהודי 

כיצד יש להתנהג אליו. 
את  היטב  בהבינו  זה,  אדם  של  משיחיותו  את  שלל  שהרמב"ם  כמובן 
יהססו  שלא  השלטונות,  מצד  תימן  יהודי  לקהילת  הנשקפת  הסכנה 
לחסלם כליל. מאחר שהרמב"ם רצה גם להציל את המשיח המתחזה, 
והתנהגותו  מעשיו  ולכן  שהשתגע  באדם  שמדובר  בוודאות  קבע  הוא 
אינם כשל אדם נורמאלי, שאילו היה כן היה נגזר עליו דין מוות ודאי, 
זה  גורלו של משיח  על  ישראל.  דת  והן עפ"י  הן עפ"י חוקי האסלאם 
משנת  צרפת  לחכמי  הרמב"ם  באגרת  מפורט  התנהגותו  ותוצאות 
1194. ממנה אנו למדים כי בסופו של דבר משיח שקר זה נתפס ע"י 
השלטונות ונחקר ע"י המלך המוסלמי - עבד אלנבי איבן מהדי, שדרש 
והוכחה למשיחיותו. הלה הצהיר שהוא מוכן שיתיזו את  ממנו מופת 
ראשו ויראו כולם כי ישוב לתחייה. המלך התחייב שאם אכן הוא יחיה, 
המלך יכיר במשיחיותו ובדת היהודית. אכן ראשו הותז ובכך תם הסיפור 
המשיחי הראשון. יחד עם זאת כל הקהילה היהודית נענשה בקנס כספי 
גבוה למלכות. חיזוק לסיפור הנ"ל אנו מקבלים אף מן המקור השלישי 
שהוזכר לעיל, במכתב שנשלח מתימן לגאון שמואל בן עלי מבגדד. מכל 
הנ"ל למדנו על התסיסה המשיחית ועל מלחמות הדת שהיו בתימן בין 
ואת  דתו  אמיתות  את  להוכיח  מנסה  צד  כשכל  ליהודים,  המוסלמים 
האמונה בנביאות משה מחד ומוחמד מאידך, עד כדי כך שאם צד אחד 
מוכיח באמצעות אות או מופת שלא ניתנים לערעור )משהו על טבעי( 
בסיומה  ואמונתו.  דתו  על  לוותר  מוכן  השני  הצד  הצודק,  הוא  שאכן 
יחס  זמנית מבחינת  רגיעה  זו, עד סוף המאה ה-12, חלה  של תקופה 
המוסלמים ליהודים, מעצם מדיניותו של צאלח א-דין והשלטון האיובי 

ומקרבתו של הרמב"ם למרכז השלטוני במצרים.
עם מותו של צאלח א-דין קם שליט איובי קיצוני שהכריז על עצמו כ'ליף 
וכפה על יהודי תימן להתאסלם. למזלם הוא נרצח בתוך תקופה קצרה 
מיום עלותו לשלטון בשנת 1202 ושוב זכו היהודים לפולחן דתי משל 

עצמם, ללא עוררין. 

בגיליון הבא נספר על המשיח מבייחאן במאה ה-15.

מנהגי התפילה בצום יז בתמוז
ד״ר משה גברא

צום י"ז בתמוז הוא אחד מצומות הציבור שתיקנו חכמים לאחר חורבן 
בית שני, ועל כן הצום בא לידי ביטוי גם בתפילה.

עיון בסידורי תימן הקדומים ביותר מלמד, כי בערבית לליל תענית אין 
אף תוספת פרט לאמירת ענינו בתוך העמידה, למרות שעדיין הצום לא 
החל בתחילת הלילה אלא רק מעלות השחר, כפי שכתב במפורש רס"ג 

בסידורו. 
ובחזרת  בלחש  ענינו  הללו:  התוספות  ישנן  לתענית  שחרית  בתפילת 
הש"ץ בין גואל לרופא, הוצאת ס"ת, מזמור התעניות: תפלה לעני כי 
בעמידה,  ענינו  לחול:  בהשוואה  בלבד  שינויים  שלושה  כלומר,  יעטוף. 
ס"ת ומזמור התעניות. מזמור התעניות, תפלה לעני, זהה בכל התעניות. 
אין בסידורים אלו אף פיוט לד' הצומות הנאמרים לפני הוצאת ס"ת, 

זאת למרות שבסידור רס"ג מפורטים מספר סליחות. 
תימן  לסידורי  חדרו  לתימן,  ספרדיים  הדפוס  סידורי  הגעת  בעקבות 
במאה הי"ז התוספות הבאות: בשחרית אין מדלגין בקריאה בתורה את 

מעשה העגל, תוספת סליחות ושינוי נוסח ענינו.
של  מבוקרת  קליטה  כדי  תוך  הקדום  המנהג  מבנה  על  שמר  מהרי"ץ 
כתב  לכך  בהתאם  להפסק.  וחשש  השיטה  שינוי  בהם  שאין  מנהגים 
את הנוסח הקדום, כתב שאין להפטיר בשחרית ובמנחה של התעניות, 
ובמקביל הוסיף את הסליחות מהדפוס לאחר נפילת אפיים, וכן הוסיף 

את הקטורת ועלינו לשבח כמו בכל השנה. 
כתוב  יום  של  שיר  ולאחר  התעניות,  במזמור  מהרי"ץ  ערך  אחד  שינוי 
בכל הסידורים הקדומים לומר את מזמור התעניות שהוא תפילה לעני, 
בכל התעניות, ואילו מהרי"ץ לעומת זאת שינה את מזמור התעניות. אין 
מנהגינו להפטיר בד' הצומות לא בשחרית ולא במנחה, פרט לט' באב, 
שנהגו להפטיר גם במנחה, למרות שמדברי הרמב"ם משמע, להפטיר 

רק בשחרית ולא במנחה. 
סדר התפילות במנחה כמו בחול, בתוספת ס"ת וענינו כמו בשחרית, 
בתעניות  כי  ב(  יד,  )תפילה  הרמב"ם  מדברי  וציטוט  כוהנים  ברכת 
בשחרית,  כמו  וס"ת  ענינו  תוספת  כלומר,  במנחה.  הכוהנים  מברכים 

ואין תוספת מזמור תעניות במנחה.  
עד הסוף המאה הי"ח, המנהג הפשוט בתימן היה להניח תפילין בארבע 
הצומות בבוקר בלבד, כמו בכל יום רגיל, ולא היה נהוג להניח תפילין 
המנהג  ולרמב"ם.  לרס"ג  בהתאם  הקדום,  תימן  מנהג  וזהו  במנחה, 
להתפשט  והחל  בתימן,  מאוחר  מנהג  הוא  במנחה  אף  תפילין  להניח 
במאה הי"ט ונוהג עד היום בקרב הבלדי והשאמי של מרכז תימן. זמן 

חליצת התפילין לא בסוף תפילת המנחה אלא בשמע של ערבית.
המדעי  "התכלאל  בספר  הדברים  ותמצית   , א'  כרך  תימן,  בסידורי  מחקרים  מקור: 

המהודר" ע' 267.  



יום ירושלים ויובל למלחמת ששת הימים 
ד"ר עמי גלוסקא

חג כפול הוא יום ירושלים: יום שחרור ירושלים וחג הישועה הגדולה 
שנעשתה לישראל במלחמת ששת הימים. כל מי שחווה את תקופת 
והאימה  המתח  רוויי  הימים  את  ישכח  לא  וההמתנה  הכוננות 
שקדמו לפרוץ הקרבות. בעקבות ניצחונו המהיר והמזהיר של צה"ל, 
נראתה אותה  ובתוך תחושת הפורקן שאפפה את אזרחי המדינה, 
חרדה כדאגה מוגזמת, חסרת הצדקה. אולם כמי שחקר את שורשי 
המלחמה ואת נסיבותיה למדתי לדעת מה חמורה היתה הסכנה לעם 
ולמדינה, וכיצד נמנעה מאיתנו פורענות קשה ח"ו שאין לשער את 

ממדיה. כל יהודי מאמין חש בליבו כי יד עליונה היתה בכך.  
מצריים  צבא  כוחות  החלו  ישראל  למדינת  ה-י"ט  העצמאות  בחג 
גדולים לנוע אל קידמת סיני ולהתפרס בקרבת גבולנו. מה שנראה 
עונשין  מפעולת  ישראל  את  להניא  שנועד  הרתעה  כמהלך  תחילה 
התברר  נגדנו,  טרור  בפיגועי  דמשק  של  תמיכתה  בשל  סוריה  כלפי 
כוללת  למלחמה  ערב  צבאות  בהיערכות  ראשון  כשלב  מהרה  עד 

שמטרתה השמדת ישראל.
מנהיגם הבולט והחשוב ביותר של הערבים היה גמאל עבד א-נאצר, 
מן  הציוני"  "הסרטן  את  ולעקור  פלסטין"  את  "לשחרר  נשבע  אשר 
המרחב הערבי. בחתירתו הבלתי נלאית לכוח ולעוצמה צבאית אדירה 
בזבז נאצר משאבים עצומים על חשבון רווחתם של נתיניו, וסיים את 

חייו ב-1970 כמנהיג מושפל ומובס.     
כמה יהיר היה נאצר שבועיים-שלושה לפני המלחמה בהצעידו את 
צבאו בהתלהמות גדולה אל גבול ישראל, ובהכריזו על חסימת מצרי 
הוא  הגזירה.  עם  להשלים  תוכל  לא  ישראל  כי  היטב  ביודעו  טירן, 
חירף את מערכות  ישראל והתריס בבוז וברהב: "אם היהודים רוצים 
מלחמה, אני אומר להם אהלן וסהלן!". שירותי המודיעין של ישראל 
ידעו במדויק את תכניותיו המבצעיות של האויב: התקפת פתע אווירית 
האוויר  חיל  של  המועטים  התעופה  שדות  ועל  בדימונה  הכור  על 
הישראלי )שלושה בלבד(. בהמשך לכך תוכננה מתקפה קרקעית רב-
חזיתית לכיבוש שטחים חיוניים באזורי ירושלים והפרוזדור, במישור 
החוף, בנגב ובגליל, הפצצת בסיסים של צה"ל ומתקני תשתית ופגיעה 

קשה בריכוזי אוכלוסין, כדי להכניע את ישראל. 
ככל שנקפו ימי ההמתנה הלך וגבר האיום הקיומי על ישראל עם עיבוי 
וחיזוק מערכי האויב על גבולה. הפיקוד המצרי העליון קבע את מועד 
התרעה  ניתנו.  והפקודות  שחר,  עם  במאי  ל-27  הערבית  המתקפה 
על מתקפה ערבית הצפויה בזמן המיידי הועברה ב-25 במאי לנשיא 
חמורה  אזהרה  לנאצר  לשגר  החליט  והלה  ג'ונסון.  לינדון  ארה"ב 
ביותר בה נאמר כי אם ישראל תותקף תפעל ארה"ב עפ"י מחויבותה 

לישראל.
אזהרתו התקיפה של הנשיא האמריקני השיגה את יעדה. נאצר ביטל 
את המתקפה המתוכננת. בישראל הוקמה ב-1 ביוני ממשלת חירום 
לאומית. ב-5 ביוני בשעה 07:45 פתח חיל האוויר של צה"ל במבצע 
הקרקע  לכוחות  ניתנה  אדום"  "סדין  ההפעלה  וסיסמת  "מוקד" 

לצאת לקרב. וכל השאר – היסטוריה.

ניתן לקרוא עוד על מלחמת ששת הימים בספרי "אשכול, תן  נ"ב: 
פקודה!". נמצא בחנויות הספרים

אוצר הפתגמים
מרדכי יצהרי

יִני: ּכִ יִני / ְוַלא ֲעַזב ֻיּבַ ּה ֻיַסּלִ • ַשיּבַ
מוטב זקן ישמחני, מאשר רווק יעציבני.

י ְוִחקַואר: אר / ְוַלא ְצּבִ ּה ְוִמקּדַ • ַשיַבּ
זקן עם כבוד, עדיף על צעיר משפיל.

פירוש: המונח "ִחקַואר" פירושה בתימן הפניית אצבע מזלזלת מול 
פני הזולת.

יּתֹּה ֲוַחּג / ַואמַסא ִפי  אע ַבּ ּג / ַקּד ֻעמרֹּה ֲזַלּג / ַקּד ּבַ ַזוּוַ • קּולּו ִלַמן ַקד ּתִ
ַרּג: אלּדֲ

אמרו למי שהתחתן, שחייו כבר החליקו, מכר ביתו ועלה לרגל, ונשאר 
ללון במדרגה.

פירוש: המשל מבוסס על שיר היתולי מתוך השירה העממית.

ממאגרי המוזיאון
כרמלה אבדר

שם: כתאב, חרז בית קמיע 

תיאור הפריט: 
)1( בית קמיע, כסף והדפסה. צנעא, תימן הכפרית. ראשית המאה 

ה-20. צילום: מרים גבעון.
)2( אם ובנה. האם עונדת חרוזי קחאט, הבן חובש קרקוש כ'ראיט 
ועונד בית קמיע גלילי מכסף )כתאב, חרז(, וחישוק ברזל )טוק( עם 
לוח שעליו נוסחה מאגית: "שדי שמע ישראל ה' אלוהים אחד". עדן 

1949. צילם: אל טיילור, ארכיון הג'וינט.
שמעון  של  עבודתו  מתוך  לוח(,  כתאב,  )חרז,  קמיעות  שלושה   )3(

גרידי "עדיי יהודי תימן" )כתב יד 1253V, הספרייה הלאומית(.



מדור משפחה

מעגל חיי משפחה אהובה בן שלום
בגליון הקודם  דיברנו על התמודדות המשפחה עם גיל ההתבגרות. 

בגליון זה נדבר על הגשר לקשר.
בין  בין שני אנשים.  הגשר לקשר –הוא  כל מה שמדבר על תקשורת 

ההורה לילד, בין ההורה להורה שלו, בין בעל לאשתו וכו'.
היא  אחרת  לתקשורת  ונכונות  הבנה  שונים,  בצרכים  שמדובר  מכיון 
של:  תהליך  על  מדובר   . החיים  בתחנות  משברים  להרבה  הפתרון 
תיאום ציפיות, עידוד, גמישות, הקשבה לעצמי, הקשבה לאחר, הקשבה 
כל  וגבולות.  עזרה  בקשת  התייעצות,  שיתוף,  אותי,   שמניע  ל"דלק" 
אחד מהפרמטרים הללו נבחנים ביחס לעצמנו. לדוגמא: בקשת עזרה 
"לא" על  – אנחנו בודקים איך אנחנו מתמודדים עם קבלת תשובה 

בקשת העזרה.
גמישות וויתור – נשאל את עצמנו האם כאשר אנחנו מוותרים, אנחנו 

מצפים לתמורה.
הצבת גבולות – תהיה לעולם מול עצמי ולא למישהו אחר. אין דבר כזה 
של להציב לילד גבול. אני יכולה להגיד: כשמדברים אלי לא יפה אני לא 
עונה. כשלא נעים לי אני לא נמצאת. אבל אני לא אגיד לילד: אם לא 
תפסיק... אז... כי זה טוב היום כשהוא בן 5. מה יהיה כאשר הוא בן 13?.
גמישות - המאמץ של כל אחד לבוא לקראת השני לאו דוקא על בסיס 
קבלת תמורה באותה המטבע אלא בעיקר התנהלות על פי הערכים 

שלנו.
מתעקש  האבא  האבא.  של  מההורים  ניתוק  על  מספרים  הורים  זוג 
על כך שההורים שלו לא יראו את הילדים ואשתו מודאגת בצדק על 
השלכות המשבר על הילדים.  חשוב לציין שהדרך שבה ההורים יטפלו 
במשבר הזה מול הוריהם,  יוצרת סוג של חוויה לילדים ומשפיעה על 

התנהגותם בעתיד.
ניתוק זה סוג של ההתמודדות במשבר . אנחנו מתנתקים כדי לשמור 
ולהגן על עצמנו. אנחנו לא עושים את זה כדי להשיג משהו אבל זה 

מקבל משמעות שונה כשיש ילדים.
"אני  לומר למשל לבעל:  היא  זה  אחת הדרכים להתמודדות במשבר 
מבינה את הכעס שלך. יחד עם זאת אנחנו הורים, ולילדים יש צורך 
גם סוג של מודלינג עבורם  . אנחנו מהווים  וסבתא  להיות עם סבא 
יגידו שהם  בנושא התמודדות במריבות מול הורים. כי מחר אם הם 
יבינו שאפשר  רוצה שהם  אני  נגיד להם?  איתנו שבוע מה  ידברו  לא 
גם אחרת ולכן הייתי רוצה לאפשר להם לצייר לסבא וסבתא ציורים 
ולהסביר להם שנשמור את הציורים עד שהקשר יתחדש ואז ניתן לסבא 
וסבתא את הציורים." סוג כזה של התמודדות מראה לילדים שבבית 
שלהם מתמודדים עם מריבות בדרך אחרת. לא בדרך של ניתוק. בכך 

מפחיתים חרדות ומאפשרים להתפנות לעיסוקים אחרים.
הכותבת היא מאמנת אישית ומנחת קבוצות על פי שיטת אדלר. 

ahuvabns@gmail.com 050-2399543 :להזמנת הרצאות

על קצה הלשון לחודש תמוז
משה אוסי

תמוז – שם אליל בבלי 
ָנה" )שמות  י ַהָשּׁ ים ִראׁשֹון הּוא ָלֶכם ְלָחְדֵשׁ "ַהחֶֹדׁש ַהֶזּה ָלֶכם רֹאׁש ֳחָדִשׁ
י"ב ב'(. לא נאמר לנו מה שמו אלא שהוא החודש הראשון, וכך כל 
חדשי השנה העברית במקרא קרויים עפ"י המספר הסידורי שלהם, 
השביעי  שהוא  מתכוונים   – השביעי'  'החודש  לתשרי  וכשקוראים  
שאנו  למה  )במקביל  ניסן  שהוא  הראשון  החודש  הגאולה,  מחודש 
מונים יום ראשון, שני... בשבת(. שמות החודשים הגיעו אלינו מבבל 
עם חזרתם ארצה של גולי בבל. הגדיל לעשות מכולם 'ירח תמוז' שהוא 
לא פחות ולא יותר שם של אליל בבלי, והבבלים עצמם שאלו אותו מן 
השומרית, אחת השפות השמיות שדוברו במסופוטמיה )ביוונית=בין 
'תמוז'  השם  מורכב  השומרית  בשפה  בימינו(.  עיראק  הנהרות,  שני 
מהמלים: דומו=בן, זי=צודק; וכך 'תמוז' פירושו 'הבן הצודק הנאמן'. 
המלה 'דומוזי' נשתנתה ל'תמוז' )ד' ו-ת' עשויות להתחלף כמו: חתר-
חדר, תולה-דולה(. עפ"י המיתולוגיה )סיפורי אלים( השומרית בבלית 
נחשב תמוז לאל הצמחייה, והיה נולד מדי שנה באביב ומת בחודש 
החם ביותר שבו הצמחים קמלים, מתים, דהיינו בחודש תמוז. בעת 
מותו היה יורד שאולה, דבר שגרם לנשות משפחתו לבכות ולקונן עליו.
הנביא יחזקאל שחי בקרב גולי בבל, מעיד שאירוע האבל הזה השפיע 
ר ֶאל  ית ה' ֲאֶשׁ ַער ֵבּ ַתח ַשׁ גם על יהודי הגולה, באמרו: "ַוָיֵּבא אִֹתי ֶאל ֶפּ
ּמּוז" )ח' י"ד(. אם כן  בֹות ְמַבּכֹות ֶאת ַהַתּ ים יְֹשׁ ִשׁ ם ַהָנּ ה ָשׁ פֹוָנה ְוִהֵנּ ַהָצּ
זרה בכך שהיו  יהודיות עבדו עבודה  יחזקאל מתלונן על כך שנשים 
מבכות בכי מר את מותו של האל תמוז. רש"י כותב שמקור השם תמוז 
החודש,  גם  וכך  האליל,   - והסקה  חום  שמשמעותה  ארמית  במילה 
נקראים כך, כי הם מסמלים את תוקפו וחומו של הקיץ. עתה משנכנס 

אלינו 'תמוז' אין להוציא אותו מלוח השנה. 
mosheossi@gmail.com   09-8335016  לשיעורים ולהרצאות


