
פינת העורך     עיטוף בטלית בזמן התפילהדבר יו״ר האגודה
ד״ר יגאל בן שלום

ציינה  השנה  חנוכה.  של  ששי  בנר  השנה  חל  טבת  חודש  ראש 
בשרשרת  החנוכה  חג  את  ותרבות  חברה  לטיפוח  האגודה 
אירועים בסניפי האגודה בארץ. אירועי שמחה ותרבות ביד בנימין, 
בבאר שבע, בנתניה ובאליכין. משמחת ימי החנוכה עוברים אנו 
לתזכורת עצובה, אירוע אשר התרחש לפני כ- 260 שנים, בשנת 
588 לפני הספירה, תחילת המצור על ירושלים בתקופת מלכותו  
הכללי  הקדיש  כיום  גם  נקבע  בטבת  עשרה  המלך.  צדקיהו  של 

לזכרם של הנספים בשואה.
מה מביא אותנו לשמור ולקיים מורשת מהעבר, כיצד משמרים 
מנהגים  תכנים,  מאורעות,  צאצאינו,  ובזיכרון  בזיכרוננו  אנו 
שלא  הדורות  שרשרת  חוליות  על  לשמירה  החשובים  ומסורות 
יינתקו ולא ינתקו אותנו מבסיס קיומנו. מסופר בתלמוד על  שני 
תורתו.  את  היהודי  העם  ישכח  פן  מאוד  חששו  אשר  חכמים, 
כאמצעי זהירות, צד אחד מהם, רבי חיא, שחט צבי ונתן את בשרו 
לבית יתומים. לאחר מכן, הכין מעורו חמש מגילות שונות, אחת 
כל  ולימד  ילדים  חמישה  לקח  הוא  התורה.  מחומשי  אחד  לכל 
אחד מהם ספר אחד ואז לקח עוד שישה ילדים ולימד כל אחד 
מהם, את אחד מששת סדרי המשנה, הלוא היא התורה שבעל 
פה. בשלב הבא, הורה לכל אחד מהם ללמד את חבריו מה שלמד 
בעצמו. כך הבטיח רבי חיא שהעם היהודי לעולם לא ישכח את 
תורתו. נשאלת השאלה: כתה של 11 ילדים היא מצומצמת למדיי. 
מדוע לא לימד רבי חיא מלכתחילה את כל הספרים לכל הילדים? 
מדוע הוא לימד רק ספר אחד לכל ילד? התשובה היא, שהלימוד 
ההדדי, הוא היסוד המהותי ביותר בשמירת התורה. כלומר, היה 
חשוב מאד שהילדים ילמדו זה את זה, כדי לוודא שהתורה לא 

תישכח לעולם. 
כך גם אנו, באגודה לטיפוח חברה ותרבות ובמרכז לחקר יהודי 
תימן על שם אבי מורי עובדיה בן שלום, מקימים ברחבי הארץ 
קבוצות ללימוד מורשת יהודי תימן, שהיא מורשת ישראל. מגילות 
מגילות אנו עושים זאת. אנו נוקטים באמצעים שונים ומגוונים. 
אציין אחדים מהם: תיעוד ההיסטוריה האישית של אבותינו בראי 
תקופת העליה וההתיישבות, הוצאת ספרי הגות מחקר ופרוזה, 
הקמת חוגי לימוד שירת תימן ומסורות הקריאה של יהודי תימן, 
עידוד  מסורתית.  ושירה  הרצאות  תרבות,  לאירועי  התכנסות 

יוצרים צעירים, חוקרים וסטודנטים.
האירועים הקרובים של האגודה: שבת פרשת "ויחי" בירושלים, 
12-14/1/2017, שבת פרשת "בשלח" בטבריה ב  9-11/2/2017. 
שבתות עיון ותרבות כולל אירועים חברתיים עם מיטב האמנים. 
הנכם מוזמנים לעקוב ולקבל מידע נוסף באתר האגודה ובמשרדי 

האגודה.
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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
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 במאמרים הקודמים, א"כ לאור 
דברים אלה ארצה לדעת עד כמה יהודי תימן התעקשו בעטיפת ציצית 
זר שחלק מעדת תימן מתעטף  ולא  בזמני תפילות? הרי עיננו ראו 
בערבי שבתות וחגים בטלית, ושאל השואל האם המנהג הקדום היה 
גם בתפילות של ימי חול? על שאלה זו אביא בקצירת האומר מקורות 
שמוכיחים שכן נהגו בתימן להתעטף בכל תפילה ותפילה, ואקצר 
משום שהיריעה קצרה מלהכיל)וכבר הרחבתי בספרי 'ציצית בראי 

הרמב"ם ומפרשי חז"ל'(.
יש לתת את הדעת לכך כי ישנה חשיבות מיוחדת להתעטף בטלית 

בעיקר בזמן התפילה, וראיה לכך מצאנו עוד מימי חכמי התלמוד:
לבית  נכנס  נקדימון  המרחץ  לבית  בשמחתו  נכנס  שהאדון  "עד 
רבונו של  לפניו,  ועמד בתפלה, אמר  המקדש כשהוא עצב נתעטף 

עולם...". וכן במסכת מגילה נאמר: 
"... בההיא שעתא נתעטף מרדכי וקם ליה לצלותא אתא המן ויתיב 
שאינם  ודברים  לצלותיה...".  מרדכי  דסליק  עד  ואוריך  קמייהו  ליה 
משתמעים לשני פנים פסק רבנו הרמב"ם בעניין זה, וז"ל: "אף על 
פי שאין אדם מחוייב לקנות לו טלית ולהתעטף בה כדי שיעשה בה 
ציצית, אין ראוי לאדם חסיד שיפטור עצמו ממצוה זו, אלא לעולם 
ישתדל להיות עטוף בכסות המחוייבת בציצית כדי שיקיים מצוה זו, 
ובשעת התפלה צריך להזהר ביותר, גנאי גדול הוא לתלמידי חכמים 
שיתפללו והם אינם עטופים". ובמקום אחר כתב רבנו הרמב"ם: "... 

דרך כל החכמים ותלמידיהם, שלא יתפללו אלא כשהן עטופין". 
מדברי רבנו הרמב"ם עולה, שבכל עת תפילה, מצויה לו לאדם טלית 
גדולה, ויש עניין מיוחד שבשעת התפילה יתעטף בה ראשו ורובו. וכך 
נוהגים בני עדת תימן ששומרים על מסורת אבות, ושוקדים על לימוד 

כתבי רבנו הרמב''ם, וממשיכים לפסוק ע''פ הלכותיו.
וראוי לעודד ולחזק בנועם את בני עדתנו היקרים שאינם מתעטפים 
בציצית בכל תפילה, כדי שנזכה ותזכה עדתינו להשיב עטרה ליושנה. 
בכל  בציצית  להתעטף  שאסור  הטוענים  מקשנים  גם  יש  ולצערנו, 
תפילה מדין "לא תתגודדו" או מטעם שמאז שעלינו לארץ אין ראוי 
רבנו  שדברי  להשיב  יש  ולאלה  הרמב"ם.  רבנו  פסיקות  לפי  לנהוג 
הרמב''ם היו בעבר ובעוונותינו נשתכחו בהווה, וחלילה לנו מליטוש 
אבותינו  מסורת  קבלת  כפי  המצוות  שמירת  כלומר,  אמנו,  תורת 
ואבות אבותינו המפוארת והמעטירה מדור דור, אשר יסודתה עוד 

מימי בית המקדש הראשון.
וכן הוא מנהג יהודי עדן הקדום, שם נהגו להתעטף בטלית בשעת 
אמנם  מנחה,  בתפילת  בטלית  להתעטף  "מנהגינו  מנחה:  תפילת 

)המשך מעבר לדף( 

חודש טבת תשע״ז



ההיסטוריה של יהודי תימן
דוד חוברי

של  זו  קשה  בתקופה  העולם  ברחבי  תימן  יהודי  של  פרסומם 
ביקורו  בעקבות  גם  באה  ה-19  המאה   של  השנייה  המחצית 
ומסעו המחקרי של שליח חברת כי"ח )כל ישראל חברים( מצרפת 
יוסף הלוי. בראשונה הוא הגיע בשנת 1868 כדי  המזרחן הדגול 
)כחלק  בחבש  הפלאשים  של  עקבותיהם  על  ולהתחקות  לחקור 
משימה  עליו  הוטלה  ששב  ולאחר  האבודים(,  השבטים  מעשרת 
וחברת  הצרפתית  הספרותית  האקדמיה  מטעם  והפעם  נוספת 
שבא  ממלכת  מתקופת  תימן  של  עתיקותיה  את  לחקור  כי"ח 
ומהתקופה החימיארית ובנוסף לעמוד על מצבם של יהודי תימן. 
לצרפת  שהגיעו  הפרסומים  בעקבות  באה  זו  אחרונה  מטרה 
ניתן  למעשה  הערבים.  ידי  על  תימן  יהודי  של  רדיפתם  אודות 
המחקרי  לצורך  מסעו  את  ממנה  הצרפתית  שהאקדמיה  לומר 
השמועות  בעקבות  הקריטי  האינפורמטיבי  לצורך  כי"ח  וחברת 
המצטברות. בדיעבד לאחר קריאת הדוחות של מסעו ומעדותו של 
מלווהו ר' חיים חבשוש אנו למדים כי בראש מעייניו של הלוי לא 
עמדו היהודים ומצבם אלא מחקריו גרידא. יתכן מאוד כי מטרה 
משנית זו של בדיקת מצב היהודים לא הייתה אלא ככסות וכחיפוי 
למחקריו, שלא היו רצויים ומקובלים בתימן והראיה, התחפשותו 
לרב ירושלמי שבא לאסוף צדקה למען יהודי עיר הקודש ,ובנוסף 

כאשר עזב את צנעא התחפש לרב תימני.
גם ר' יעקב ספיר נותן חיזוק להבנה זו בספרו, שכל עיקר שליחותו 
של הלוי לא היה אלא לצורך מחקרי, כי היוזמים בקשו ממנו לבצע 
שליחות זו בגלל ניסיונו המצטבר והוא דחה אותם ובמקומו נבחר 

הלוי.
את  קבלו  בצנעא  וחכמיה  היהודית  הקהילה  מנהיגי  כך  או  כך 
מה  בעבורם.  לפעול  הגיע  הלוי  כי  מבחינתם  הוודאי  הרושם 
רחוק  הלא  בעבר  שפעלו  מי  של  בהמלצותיהם  מצויד  שהיה  גם 
משה  ור'  ספיר  יעקב  ר'  הם,  הלוא  פניותיהם  בעקבות  בעבורם 
חנוך מהעיר עדן. לדעתם הלוי היה האיש המתאים ביותר לפרסם 
ר'  מלווהו  גם  אירופה.  רחבי  בכל  זו  בתקופה  העגום  מצבם  את 
חיים חבשוש שהיטיב להכירו יותר מכולם מעצם הבילוי הממושך 
איתו והמגע היומיומי ההדוק שהיה ביניהם לכל אורך מסעו, גם 
הוא חשב שהלוי מסוגל להשפיע בקבלת סיוע ליהודי תימן מיהודי 

התפוצות ובהנעת פעילות דיפלומטית במידה מסוימת.
לכן גם לאחר שעברו למעלה מעשרים שנה מאז שסיים את מסעו 
בתימן בסוף 1892 שלח איליו חיים חבשוש מכתב גלוי באמצעות 
המזלזל  יחסו  על  כלפיו  מטיח  הוא  ובו  בירושלים  'האור'  עיתון 
ביהודי תימן, על פקפוקיו במוצאם היהודי,על התעלמותו מתלותו 
במסעו במלווהו ועל כך שלא הזכיר אותו בדו"ח מסעו,ובעיקר על 
מורה  שיגור  באמצעות  לתימן  ההשכלה  להחדרת  דאג  שלא  כך 
בא  בפומבי  זה  מכתב  של  פרסומו  הנראה  ככל  אליהם.  משכיל 
לאחר שנשלחו מכתבים לא מעטים להלוי במשך כל השנים הנ"ל 
ושלא זכו לשום מענה מצידו. ר' חיים חבשוש שתיעד את מסעותיו 
המרתקים עם הלוי בספרו 'חזיון תימן')רריא אלימן( ושפורסם על 
'מסעות חבשוש' בשנת  גויטיין בתרגום לעברית בשם  ידי פרופ' 

1939, שם כתב חבשוש בהקדמתו לספר אודות 

תפילין אין לובשים כי אם בתענית ציבור". וכאן המקום לציין שבני 
עדת תימן כמנהגם בקודש, קיימו בהידור את דברי הרמב''ם וכולם 
התעטפו בטלית בעת התפילה, מגדוליהם ועד לקטניהם. ויתרה מזו, 
יהודי תימן זכו אף להתעטף בטלית בעת תפילת ערבית שלכל הדעות 
אין חובה במצווה זו בלילה. ובהתאם לפסיקת הרמב"ם גם ראו גנאי 
הקדושים  אבותינו  ממנהגי  מקצת  הם  אלה  מתעטף.  שאינו  למי 

והטהורים.
וכדברים האלה כתב גם הגר"י צובירי בפירושו לסידורו כנסת הגדולה 
על עניין ההכנה לקראת שבת קודש בקרב יהודי תימן: "בערב שבת... 
ושוב חוזרים ובאים לבית הכנסת בהמוניהם כשהם לבושים בגדים 

נקיים לבנים ונאים המיוחדים לשבת ומעוטפים בטלית". 
והגר"י קאפח, בתארו את חיי היהודים בתימן בעיר צנעא וסביבותיה, 

תיאר את סדר יומם לפני כניסת השבת, וז"ל:
"כשעה ומחצה, או שעתיים לפני שקיעת החמה, מחליפים בגדיהם, 
לובשים בגדי שבת לבנים ונקיים, שנודף מהם ריחם של עשבי בשמים 
ילדיהן  מלבישות  הבית  עקרות  הבגדים.  בארון  הטמונים  שונים 
הקטנים, וסמוך לכך הולך האב, יחד עם בניו הגדולים והקטנים, לבית 
הכנסת, כשכולם עטופים בטליתות המיוחדות של שבת, להבדיל מן 

הטלית של ימי החול". 
לאור ההלכות ודברי המוסר שבפרק זה בעניין לבישת ציצית, לכאורה 
בימינו נשתכחה הלכה מישראל, ונסיים פרק זה בדברי הגר"ח כסאר 
שמלמד זכות על עם ישראל: "היו יחידים בתימן לובשין טלית גדול כל 
היום, אבל בשעת התפילה היו זהירין כולן ללבוש טלית גדול אפילו 
בתפילת מנחה וערבית, לפיכך כשבאו לארץ שלובשין בשחרית לבד 
טלית גדול, ואין לובשין טלית גדול במנחה וערבית וסומכין על טלית 
קטן, הלכו בני עדתינו אחריהם. ומ"מ הנוהגים ללבוש טלית גדול כמו 
שהיו נוהגין בתימן, אין לחוש בו משום יוהרא, דאדרבה יוצא שיתקיים 

ֵצם' ]תהלים לד, ח[". בו 'חֶֹנה ַמְלַאְך ה' ָסִביב ִליֵרָאיו ַוְיַחּלְ
למעוניינים ניתן לרכוש אצלי טלית 'שמלה' שחורה
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, ואם ָשֹנאת – התבודדת.  אם התידדת – ִֹשיירּתָ

 פירוש: משל לאדם שאינו מועיל ואינו מזיק: אם קשרת יחסי חברות 
עם בני אדם, קנית לך ידידים שישארו ידידיך כל הזמן. אך אם אתה 
אינם  אדם  שבני  כיון  עצמך,  מבודד  אתה  אנשים,  עם  לריב  נוהג 

אוהבים להתידד עם אנשי ריב ומדון

י ְסַלא: י ֲחַלא / ַולּגּוע ַמא ִיֹשּתִ • ַאלִעְֹשק ַמא ִיֹשּתִ
 האהבה אינה צריכה יופי, ְוָהָרָעב אינו צריך שמחה.

כיון  יופי,  על  בעיקרה  מבוססת  אינה  השניים  בין  האהבה  פירוש:   
שהיא נובעת מרגשות ותחושות, מקשרים נפשיים ורוחניים, כל אדם 
ונטיותיו, כל אדם ובחירת לבו. ר"ל כשם שהָרעב אינו אמצעי הגורם 
לשמחה אלא להיפך, כך גם האהבה אינה נמדדת בקנה מידה של 

היופי.



ציפיותיהם של ראשי הקהילה מהלוי ולמעשה זהו ציטוט מהמכתב 
הנ"ל שנשלח לעיתון של בן יהודה : "המכתב אל כבוד מורי ורבי, 
רב החשיבות, רם המעלה, שהאיר שכלי, ועוררני מתרדמתי, ולמדני 
יוסף  התייר  הנכבד,  החכם  מחשבתי,  צללי  מסך  והסיר  חוכמתי, 
בשנת  אלינו  בבואו  האומללים  לבבות  נאנחו  אשר  הצרפתי,  הלוי 
1869 כי הצרות היו מבהילות וכמעט כלו כל הקיצין, ומסיבת בואו 
והתעסקותו במחקר מצבנו, פרחו שכליהם וחשבו )ראשי הקהילה( 
)באירופה(,  אחיהם  לשאר  כמו  הצרות  מן  הרווחה  להם  שתהיה 
כפי  )אולי  הצדקה,  בעלי  אל  מכתבים  בהריצו  בעבורם  ושישתדל 
שעשה בעבר ר' יעקב ספיר(, והם לא ידעו שהוא בלי ספק שכחם 
בלבבו, ושתקוותם שבה מעל)נגוזה(. "למרות כל האמור והנכתב 
לעיל אין כל ספק שהשפעתו של הלוי במישרין ובעקיפין על יהודי 
תימן הייתה משמעותית. הדוחות והמאמרים שפרסם הגדילו את 
מהפכת  מחולל  הוא  זה  שהיה  ובוודאי  תימן  ביהודי  ההתעניינות 

ההשכלה בתימן שבעטיו קמה תנועת המשכילים.

השם  את  מתרגם   )1035-1106( הערוך  בספר  מרומי,  נתן  רבינו 
ישמעאל,  בלשון  "חולבא  וכתב:  בערבית,  לחילבא/חולבא  תלתן 
והוא מין הזרעונים כמין עדשים, והוא מר בתחילתו וכששורין אותו 
במים נמתק". והרמב"ם כתב: "תלתן ידוע, ובערבי חלבה, וידוע, כי 
תרומה ומעשר שני אין חייב בהן אלא הזרעים הנאכלים בלבד ודין 
ההקדש והשביעית והכלאיים נוהג בזרעים ובעץ והתלתן טעם עצו 
כטעם זרעו קרובים זה לזה". רבינו עובדיה מברטנורא כתב: "תלתן 

בערבי חולב"א ובלע"ז פינגריג"ו".
כתובה  לא  קאפח  הרב  אליה  שרומז  התלמודית  שבסוגיא  בעוד 
במפורש המילה חילבה או תלתן בשמה העברי, אלא רק בפרשני 
מהמשנה  נוספות  סוגיות  ארבע  מצאתי  זה  במחקר  התלמוד, 
ומהתלמוד, בהם כתוב במפורש תלתן, ומהן ניתן ללמוד, כי מאכל 
ישראל,  לארץ  ישראל  בני  שנכנסו  מאז  מאוד  נפוץ  היה  החילבה 
בהנהגתו של יהושע בן נון, דהיינו ארבע מאות וארבעים שנים לפני 

בניית בית ראשון. 
תקנה זו של יהושע בן נון העוסקת בתלתן-חילבה נפסקה להלכה 
ברמב"ם )נזקי ממון פרק ה' הלכה ג'(: "עשרה תנאים התנה יהושע 
ובית דינו בשעה שחלק את הארץ, ואלו הן... ג( וכן התנה שיהיה כל 
משדה  חוץ  מקום  בכל  מאליהן  העולין  עשבים  ללקט  מותר  אדם 

תלתן שזרעה לבהמה...".
שבני  בזמן  כי  היא,  זו  מסוגיא  להסיק  שניתן  המרכזית  המסקנה 
ישראל נכנסו לארץ, מאכל החילבה היה ידוע ומפורסם, וכי יהושע 
ואחד התנאים עוסק  נון התנה עשרה תנאים כשנכנסו לארץ,  בן 
בתלתן, שמותר לרעות את הצאן וללקוט עצים בשדות אחרים חוץ 
מתלתן. ועוד ניתן להסיק מסוגיא זו, כי גידלו את התלתן-חילבה הן 
לעשבים  "לזירין"  והן  אדם,  למאכל  החילבה  מאכל  הוא  לזרעים, 
למאכל בהמה. וכן ניתן ללמוד שאכלו גם את התמרות שבתלתן, 

דהיינו, העלים הרכים או הלולבין שבו או את הפרח.
מניתוח הסוגיות התלמודיות למדנו על עתיקותו הרבה ביותר של 
מאכל התלתן בשמו העברי, וחילבה/חילבא/חולבה/חולבא בשמו 
הערבי המאוחר יותר, שהיה נפוץ בארץ ישראל כבר בכניסה לארץ, 
הביאו  קאפח,  הר"י  שהזכיר  זרה,  עבודה  במסכת  הסוגיא  ועפ"י 
העולים לארץ את המאכל ממצרים. פלא הוא שמאכל עתיק יומין 
זה נעלם משאר קהילות ישראל ומרוב ארצות המזרח התיכון, אך 
שמרנותם של יהודי תימן סייעה אף בנושא זה לשמר עד היום מאכל 

עתיק יומין זה. 
בעל  שמפרט  כפי  הירושלמי,  בתלמוד  בסוגיא  גם  מוזכר  התלתן 
הינו צמח ממשפחת הקטניות, בעל עלים  הערוך. התלתן-חילבה, 
מורכבים הבנויים שלושה עלעלים, ומכאן שמו: תלתן, מלשון תלת, 

שלוש.
כי  בחיבוריו  מהרי"ץ  שכתב  המסורת  לחיזוק  נוספת  דוגמה  זוהי 
מנהגי התפילה התימניים מתקופת בית המקדש הראשון: "ומנהג 
בידנו  כמקובל  הבית,  מימי  כמעט  דקדמונים  קדמונים  מנהג  זה 
מאבותינו, שכל מנהגותינו בעניני התפילות מימות חרבן בית ראשון" 

)תכלאל עץ חיים, חלק ב' שחרית לפסח, דף ל"ה ע"ב, ועוד(.
ידידי, הד"ר בנציון ברבי, סיפר לי כי בילדותו נהגו גם יהודי ג'רבה 

שבתוניס לשתות את המים של החילבה.
להרחבה: מחקרים בסידורי תימן, כרך א' ע' 9-12, וכן בספר: מתימן לציון – תרבות 

לשון ספרות וחינוך, ישראל תשע"א, ע' 264 – 274.  

החילבה 
ד"ר משה גברא, המכון לחקר חכמי תימן

כיון  "תימני",  מאכל  נחשב  ה"חילבה"  האחרונות  השנים  במאות 
שיהודי תימן בלבד נהגו לאוכלו והביאו מאכל זה מתימן לישראל. 

לא ידוע לי על עדה אחרת מהעם היהודי הנוהגת לאכלו. 
לא ידוע הדבר לרבים, אך החילבה הינו מאכל כלל יהודי עתיק ביותר, 
אחד המאכלים העתיקים ביותר בישראל ובעולם שהיה נפוץ מאוד 

בארץ ישראל, מאות שנים לפני בית ראשון.
הרב יוסף קאפח זצ"ל כתב )הליכות תימן, ע' 211-212(: "חלבה: 
עשויה מן התילתן ומשמשת לליפות המזון. יש נוהגים לטחון גרגירי 
התילתן "פלוס", היינו טחינה גסה כעין הגריסים. אבל על פי רוב 
טוחנים אותו טחינה דקה... אכילת התילתן בתערובת תבלין וירקות. 
זהו מנהג עתיק ומוצאו ממצרים: רמז לדבר אנו מוצאים בתלמוד 
ע"ז דף ל"ח עמוד ב': ת"ר בקפריסין וכו' ועיין רש"י ד"ה "שבלילתא". 

בארמית קראו ל"חילבה" רוביא ור' בפרק "ראש השנה".
במשנה  לפחות  פעמים   5 מוזכר  החילבה  מאכל  את  מצאתי 
תלמודית  סוגיא  להלן  תלתן.  העברי  בשמו  ובמפורש  ובתלמוד 
שמצאתי המלמדת על עתיקותו של מאכל החילבה. בתלמוד )בבא 
שיהו  יהושע,  התנה  תנאין  עשרה  "ת"ר  כתוב:  פ'-פ"א(  דף  קמא 
בכל  עשבים  ומלקטים  בשדותיהם  עצים  ומלקטין  בחורשין  מרעין 

מקום חוץ מתלתן, וקוטמים נטיעות בכל מקום...".  
ותמיד  במפורש,  התלתן-החילבה  מוזכר  נוספות  משניות  בשלוש 
בלשונה העברי: תלתן. נסתפק כאן בדוגמה אחת. במשנה )תרומות 
י, ה( כתוב: "תלתן שנפלה לתוך הבור של יין, בתרומה ובמעשר שני, 
אם יש בזרע כדי ליתן טעם, אבל לא בעץ. בשביעית ובכלאי הכרם 

והקדש, אם יש בזרע ובעץ כדי ליתן טעם". 



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 הזה נדבר על התחנה הראשונה: הזוגיות. והנושא הראשון 
שנעסוק בו הוא המיתוס.

מי מאיתנו לא נתקל במיתוסים בנושא זוגיות? בעל מפרנס ואשה 
מגדלת את הילדים, לכל סיר יש מכסה, הנקיון על האשה שהיא 
שר הפנים, מאחורי כל גבר מצליח עומדת אשה מצליחה, באושר 
ועושר עד היום הזה, האהבה היא עיוורת, התינוק יפתור את כל 

הבעיות, אשה בונה – אשה הורסת, אשתו היא ביתו ועוד ועוד.
למה מיתוסים זה דבר חשוב?

ברגע שאני מאמין במיתוסים אני חושב שכך צריך להיות. אלו הם 
החיים. זו עובדה. ואז אם משהו קורה אצלי בבית אחרת – אז משהו 
פי  על  החיים  זה  זוגיות  שמפילים  הדברים  אחד  בסדר.  לא  אצלי 
מיתוסים כי אם על פי המיתוס אשה צריכה להבין אותי מבלי שאני 
אדבר כי כך זה צריך להיות- ברגע שזה לא מתקיים משהו בזוגיות 
הזו מקולקל. ואז נגיע למטפל או מטפלת זוגית שתתקן את הבעיה 

כאשר אני בטוח שלא צריך לתקן אותי.
כדי  שסיפור יהפוך למיתוס צריכים להתקיים 3 מרכיבים:

1. מסר סמוי /גלוי- שמכוון בדרך כלל איך לנהוג.
2. הילה – יש במיתוס נימת קדומים שמשווה לו הילה ואדרת כבוד.

שבה  מהמציאות  שונה  הוא  אחר.  במימד  מתרחש  המיתוס   .3
אנחנו חיים.

המיתוס הוא בעצם סיפור אידיאלי שלא מציג שאלות ובאמצעותו 
החברה מספרת על עצמה ומגדירה  את עצמה. אנשים יוצרים את 
המיתוס ומשמרים אותו  מחד והמיתוס יוצר את האנשים מאידך 
התמודדות  דרכי  נורמות,  קבוצתי,  זכרון  יוצר  שהוא  כך  ידי  על 
השני,  את  אחד  משלימים  והזכרון  המיתוס  חשיבה.  ותבניות 
מעצבים ומפרים זה את זה. מיתוס לפעמים מנהל לנו את החיים. 

הקושי במיתוס הוא שקשה לשנות אותו כי ככה צריך להיות.
זה  בה  ומחבלים  זוגיות  שהודפים  הדברים  אחד  לזוגיות:  בחזרה 
לא  אני  מיתוס  מתוך  מונע  שאני  ברגע  המיתוס.  של  קיומו  עצם 
כרגע  שקורה  שמה  מבין  אני  אחר.  משהו  ליצור  בזוגיות  מאפשר 
הוא לא תקין. איך זה מתקשר למשבר? ובכן, אם אני חי במיתוס 
של זוגיות ללא מילים, בפעם הראשונה שזה לא מתקיים אני בשבר. 
משבר  בזמן  שבו  תהליך  לקדם  יכול  מהיסוד  המיתוס  פירוק  רק 

בזוגיות ניתן יהיה לקיים דיאלוג.
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
מקום: בסגנון צפון תימן

תאריך ייצור: סוף המאה ה-20
חומרים: כסף לבן

וגזירת  חוט  עבודת  וגרנולציה,  פתוח  פיליגרן  עבודת  טכניקות: 
מתכת

מידות: אורך 41 ס"מ ]כולל וו תלייה = 10.5 ס"מ[, רוחב: 4 ס"מ 
]קשת – 4 ס"מ רוחב על 4 ס"מ גובה[

תיאור הפריט: תליוני רקות שענדו כלות מצפון תימן מעל כיסויי 
הראש )שילה ועצאבה(.

ממאגרי המוזיאון

ספרים חדשים

יצא לאור כרך י״ד של כתב העת תימא
 בעריכת פרופ׳ יוסף יובל טובי.

 כתב העת תימא הינו כתב עת מדעי 
שעוסק בחקר יהדות תימן במגוון רחב 
של נושאים. כתב העת יוצא לאור ע״י 

האגודה לטיפוח חברה ותרבות.
המשתתפים בכרך י״ד: יוסף יובל טובי,

 שלום צדיק, גלעד שפירא, ישראל בן-סימון, אדם בן-נון, יואל 
שילה, מנחם צוברי, זהר עמר, דרור חוברה, רחל שרעבי, משה 
יצחק. כתב  ומיכאל  לויתן, אסתי תירוש, דוד מלמד  דרורי, דב 
ותרבותה  תימן  יהדות  בחקר  העוסקים  לכל  חשוב  הוא  העת 
ולא רק להם. גם כל המתעניין בנעשה בחזית המחקר על יהדות 
תימן ימצא מאמרים חשובים ומעניינים בכרך זה. ניתן להזמין 

את הגיליון באתר האגודה ובטלפון: 09-8331325
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