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

גיליון מס’ 11

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

חודש תשרי תשע״ז

דבר יו״ר האגודה
ד"ר יגאל בן שלום

חגי תשרי באים והולכים כל שנה. לכאורה אין חידוש ויש חזרה שגרתית. 
אם כך, מדוע אנו חשים התרגשות, חרדה, ציפייה ואוירה מיוחדת לקראת 
היכן  השגרתית  מהשאלה  נובעות  אינן  אלה  תחושות  כי  מניח  אני  בואם? 
"נעשה" את החג השנה? אצל ההורים שלך או שלי? או בכלל בבית מלון. 
ההתרגשות נובעת מהמסרים המיוחדים המגיעים אלינו עם שרשרת החגים 
של חודש תשרי: ראש השנה המסמל את חילופי הזמנים, הסמל המרכזי שלו 
הוא השופר. קולו של השופר תקיעה או תרועה השמעתו לפי מסורת זו או 
ומעוררת את מחשבותינו כמו  בו העוצמה המרעידה את לבנו  אחרת...יש 
שנאמר: "עורו עורו ישנים..." שבת תשובה בין ראש השנה ליום הכיפורים, 
הייתה  מה  וחברתי.  כללי  נפש  וחשבון  פרטי  נפש  לחשבון  אותנו  מחייבת 
תרומתי לחברה בה אני חי או מה תהיה תרומתי בשנה הבאה עלינו לטובה. 
יום הכיפורים עם הפתיחה המרגשת של "לך אלי תשוקתי" )אשר הפך להיות 
"להיט" מוסיקלי בקרב עם ישראל( ו"כל נדרי" המאפשר לנו יום שלם של 
תפילות והרהורי תשובה בתנאי צום, ללא תחושת השובע המסיחה לעתים 
את דעתנו. חג הסוכות המזכיר לנו את עברנו כאומה חקלאית, כאשר בזיעת 
אפנו אכלנו לחם. הסמל של החג, הסוכה, מחייב אותנו לצאת מהבית הנוח 
המתאפיין בחיי שגרה, למבנה ארעי, בחוץ, המחייב אותנו לחשיבה על מהות 
חיינו הארעיים בעולם הזה. את חגי תשרי משלימים שמיני עצרת ושמחת 
הקריאה  מחזוריות  באמצעות  הזמנים  חילופי  את  שוב  המסמלים  תורה, 

בתורה.

החגים.  לקראת  תרבותיות  פעילויות  יזמה  ותרבות  חברה  לטיפוח  האגודה 
קיימנו מופע ייחודי מקורי ומרגש בהיכל התרבות בנתניה בהשתתפות מאות 
היה  ואשכנז.  אנדלוסיה  מתימן,  ופיוטים  שירה  מסורות  שילבנו  בו  אנשים, 
ערב מרגש ומעורר השראה. קיימנו בירושלים "ליל סליחות" בכותל המערבי, 
מקום מקדשנו, והשמענו תפילות ותחנונים בפני בורא עולם. התכנסנו לשבת 
עם חבורת נפלאה מכל הארץ, שבת "כי תבוא". אירחנו זוג צעיר מקרב אחינו 

עולי תימן החדשים ונחשפנו לשירה מקורית ולהרצאות מאלפות. 

רואים עצמנו מחויבים להמשיך  אנו  לקראת השנה החדשה, שנת תשע"ז, 
ולשקוד על שימור וטיפוח מורשת יהודי תימן למען הדורות הבאים. חגי תשרי 
נותנים לנו השראה להמשיך ולמלא שליחות היסטורית, בנושאים חשובים 
שחילופי הזמנים אשר הזכרנו לעיל מאפשרים לנו להסתכל על העבר, לבחון 

מה אנו עושים בהווה, ולתכנן את מעשינו לעתיד.

אנו נמצאים לאחר חודש של אמירת פיוטים הנקרא 'אשמורות', שבו כולם עטופים 
בטליתות מצויצות, וקוראים את הפיוטים הקבועים בחרדת קודש וברעדה.

ועתה הגענו לחודש תשרי, חודש מיוחד מאוד, הן בפן הרוחני שהרי חודש זה מכיל 
מצוות רבות, בין היתר: תשובה, צדקה ותפילה. והן בפן המעשי, שע"מ לקיים 
מצוות רבות בחגים אלו דרוש עשייה כבירה, למשל: ניקוי השופר, בניית סוכה, 

גזימת הלולב, עשיית האגודה ועוד כהנה וכהנה.

במאמר קצר זה אביא את סדר אגידת ארבעת המינים. כידוע מצווה זו היא אחת 
מיני רבות בחודש זה, ונתאר את תהליך עשיית המצווה עצמה, היינו כיצד מכינים 

את המצווה ומהו אופן מנהג יהודי תימן באגידת הלולב.
ידוע דברי הגמרא בסוכה )לג.( שמצוות אגידת הלולב הוא לא חובה, אך יש בו 
מדין 'זה אלי ואנוהו', היינו מבחינת הידור מצווה יש לאגוד את ארבעת המינים, 
אך אם נטל אחד אחד יצא י"ח. וכבר פסק זאת הרמב"ם בהלכות לולב )פ"ז 
ה"ו(, וז"ל: "מצווה מן המובחר לאגוד לולב והדס וערבה ולעשות שלושתן אגודה 

אחת... ואם לא אגדן ונטלן אחד אחד יצא")וכ"פ השו"ע סי' תרנא סעי' א(.
לאחר דברים אלה נביט במנהג תימן עצמו כפי שמתאר לנו הגר"י קאפח בספרו 
הליכות תימן, וז"ל: "בערב החג, בשעות שלאחר הצהריים, אוגדים את הלולב. וכן 
סדר אגידתו: אדם שם את פני הלולב כלפי פניו, כששדרו למטה על הרצפה, מניח 
שלשה הדסים מימין הלולב, ושני בדי ערבה משמאלו, ואוגדים שלשה אגדים" 

)עמ' 33(. 
דעה נוספת יש לציין במנהג תימן, וזו דעתו של הגר"י צובירי, וז"ל: "ואוגד חמישה 
אגדים... ומשכיב הלולב על גבי השולחן או על ברכיו שהוא יושב על כסא, באופן 
שאחורי הלולב )שדרה( יהיה למעלה, ופני הלולב )קליפה אדומה( יהיו למטה" 

)סידור כנסת-הגדולה עמ' תמז-תפב(.

אגב אורחא, ידוע שרוב יהודי תימן הוסיפו 'הדס שוטה' לאגידת ארבעת המינים, 
שהרי כבר הרמב"ם עצמו פסק בלכות לולב )פ"ז ה"ז( שמכל מין נוטל כפי שקבעו 

חז"ל, אך בהדס יכול להוסיף משום נוי מצווה.
ונביא את תיאורו של הגר"י קאפח בספרו הלכות תימן )שם(: "אח"כ כורך מסביב 

אגודה גדולה של הדס שוטה וחוזר ואוגד מלמעלה לנוי המצווה ולהידורה".
גורלנו,  נעים  מה  חלקינו  טוב  מה  "אשרינו  רצאבי:  הגר"י  בדבריו של  ואחתום 
שהחזקנו עד היום במנהגי אבותינו הקדושים נע"ג דור אחר דור ובכללם מנהג זה 
להרבות לנוי מצוה בהדס שוטה, לבד מג' בדים הדס משולש" )בארות יצחק הל' 
לולב ס"קקיז, יש לציין שדעת הגר"י צובירי שאין להוסיף הדסים כלל על ג' בדי 

המצווה, עיין ויצבור יוסף בר, ח"ג פרק כב(.

מדברים אלה על יהודי תימן אצא בברכה ובתפילה לאחינו יהודי תימן, במיוחד 
לדור הצעיר שצמא לדברי חכמינו ולמנהגי ריבותינו היותר קדומים, הבה נחזיר 
עטרה ליושנה ונקדם את משיח צדקנו, מי יתן ונמשיך לדבוק במורשת אבותינו 

הקדומה שנעוצה עמוק עמוק במורשת היהדות בכלל.

פינת העורך - יהדות תימן
עותניאל מנצור



ארבעת המינים בסוכות ומספרם - שריד למנהג מבית המקדש

ד"ר משה גברא, המכון לחקר חכמי תימן

ולקחם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר ַּכפֹּת תמרים וענף עץ עבות וערבי נחל ושמחתם 
לפני ה' אלהיכם שבעת ימים )ויקרא כג, מ(.

המנהג הפשוט ברוב עדות ישראל לקחת לולב אחד, אתרוג אחד, שלושה בדי הדס ושני 
בדי ערבה. לפי רס"ג והרמב"ם, שהיו "מאריה דאתרא" )הפוסקים העיקריים( של תימן, 
מותר להוסיף על שלושה בדי ההדסים. רס"ג התיר להוסיף גם יותר משני בדי ערבה, 

והרמב"ם לא התיר להוסיף ערבות. 
המנהג הפשוט בסידורי תימן הקדומים ועד היום, להוסיף הדס דווקא ולא ערבה, ונהוג 
להוסיף הדס שוטה ולא הדס משולש, כפי שכתב הרמב"ם ולא כרס"ג שהתיר להוסיף אף 
בערבות, ולא מצאתי בכל סידורי תימן הקדומים ביותר מנהג אחר בזה. בסידורי תימן לא 

כתוב כמה בדיוק יש להוסיף הדס שוטה, והדבר נתון לשיקול דעת כל אחד ואחד.
מנהג תימן תואם את המצב שהיה בזמן בית שני, כפי שכתב פרופ' זהר עמר במאמר 
היפה "תוספת הדסים" )סיני כרך קל"ט, ע' סו-עב(, בו הוא מפנה לתיאור המטבעות 
היהודים מתקופת המרד הגדול, משנת 69 לספירה הנוצרית, בהם ניתן לראות, כי מספר 
ההדסים עולה על שלושה בדים. כלומר, היה זה מנהג נפוץ בזמן חורבן בית המקדש השני 
להוסיף על בדי ההדס, וכך נהגו גם בתקופת הגאונים. לפי חלק מהגאונים בשם רב האיי 
גאון, תוספת הדסים "שוטים" )לא משולשים( היא לכתחילה ולא רק בדיעבד. הטעמים 
שנתנו למנהג של תוספת הדסים שהוא לנוי מצוה, מהרי"ץ מנמק "שלא ימהר ליבש 
ולכמוש מיום שני וניטל כל הדרו ולא תואר לו ולא הדר", ופרופ' זהר עמר הוסיף טעם יפה 
משלו, שהדבר "קשור לאיסור להריח מהדס של מצוה, שכן כרגיל הוא משמש להרחה, 
אך ברגע שהוקצה לצורך נטילת ארבעת המינים הוא נאסר להרחה. מאחר שאדם עשוי 
להיכשל באיסור זה, לעתים מבלי משים, דווקא משום חיבוב המצווה, הרי שתוספת של 
הדסים שוטים רבים הופכים אותם באופן יחסי לרוב...". הוא כתב עוד במאמר, כי מנהג 

זה של תוספת הדסים היה נפוץ גם בארצות שמחות לתימן כמו פרובנס, ספרד, ועוד. 
בית  ישראל בתקופת  רווח בארץ  היה  היום המנהג אשר  עד  נשתמר  בתימן  כי  יוצא, 
המקדש, כפי שמצאנו במטבעות היהודיים מאותה תקופה. יש סבירות גדולה שמנהג זה 
היה נפוץ אף קודם לכן, חיזוק למסורת מהרי"ץ ויהודי תימן, כי מסורת תימן היא עתיקת 

יומין ומקורה במנהגי בית המקדש.
מנהג תימן הפשוט היה כרמב"ם להוסיף הדס אך לא להוסיף ערבות, ומצד שני נהגו 
כרס"ג שההדסים הנוספים אינם משולשים, אלא המכונים "הדס שוטה". זהו גם המנהג 
הפשוט עד היום בקהילות הבלדי, להוסיף על שלושה בדי ההדס כמות גדולה של הדסים, 
לא בדיעבד אלא לכתחילה, מהטעמים שהזכיר מהרי"ץ, ובמסורת תימן רואים בכך מצוה 

להידור ולנוי ארבעת המינים. 
מרן בשו"ע )תרנא, טו( כתב "והמדקדקים אינם מוסיפים על ב' ערבות וג' הדסים עבות". 
דברי השו"ע הללו לא השפיעו מהר על מנהג תימן, ובסידורי תימן מסוף המאה הט"ז 
והמאה הי"ז לא מצאתי כל שינוי במנהג. מנהג תימן הפשוט, להוסיף הדסים ולא ערבות, 
היה המנהג הרווח עד המאה הי"ח, ואז החלו להתנגד לתוספת הדסים בהשפעת ספרי 

הדפוס החדשים. 
כמנהג העתיק  נוהגות  וחלק מקהילות השאמי  הבלדי  קהילות  כל  היום בארץ,  המצב 

בתימן, וחלק מקהילות השאמי נוהגות כשו"ע, לא להוסיף כלום.  

 ,325-313 ע'  ג',  כרך  תימן",  בסידורי  "מחקרים  בספרי  עיין  להרחבה,   •
ותקציר בסידור "התכלאל המדעי המהודר" ע' 535-534.

 מרדכי יצהרי

• ֲחַלַפּת ַאלְכַראַהּה / ַלא ְּתַצל ַלא ְמַכאן ַמאְוֻצַלּת ַאלֲמִחַּבּה:
   נשבעה השנאה, כי תגיע למקום שהגיעה האהבה.

באהבה     לפגיעה  גוררת  השנאה  יצר  מעוררת  הקנאה  כאשר  ר"ל  פירוש: 
השוררת בין ידידים ואוהבים, ע"י רכילות והוצאת דיבה רעה נגד אחד האוהבים. 

ַראַהּה" משמש גם לשון מאיסות" המונה "ּכְּ

• ֲחִּביּב ַמאִינְפַעּך / ַמוֹּתּה ַמאִיפְּגַעּך:
פירוש: אהוב שלא יועילך, מותו לא יבעיתך.

• ֲחִּביִּבי – ַמא ִפי ְיִּדי:
פירוש: אהובי מה שבידי.

משמעותו : לא יעזור לאדם אלא מה שיש לו בידו ובלבד שלא יצטרך לבריות.

מאוצר הפתגמים והמשלים

דיואן גרמי / הדיואן הגדול

כתב יד זה השתמר בספרייתו של ר' יוסף כהן פנחס, יקיר החינוך בהסתדרות 
המורים בישראל ויקיר העיר רמלה. ייחודו של דיואן זה בראש ובראשונה שהוא 
מנוקד כולו. הכתב רהוט והניקוד משקף מסורת הגיה חשובה של שירי הדיואן. 
בנוסף הדיואן הינו מקיף ביותר ומכיל שירים רבים שלא עלו עדיין על מכבש 

הדפוס.

כתב יד זה יצא במהדורת פקסימיליה מוגבלת ל 100 עותקים על ידי מר שמואל 
גרמי, מייסד מכון כתבי היד באגודה לטיפוח חברה ותרבות.

ממאגרי המוזיאון

ארבעת המינים 



משה אוסי

פיוט העקדה – עת שערי רצון
'עת שערי רצון' – המכונה 'פיוט העקדה' – לר' יהודה בן שמואל אבן עבאס )רצוי 
לקרוא את המאמר כשהפיוט מונח לפניכם( – מושר בקהילות של יוצאי ספרד 
ובני עדות המזרח ברה"ש לפני התקיעות בשופר. הפיוט הוא תיאור דרמטי של 
עקדת יצחק המשלב בהרחבה מדרשי חז"ל. הפייטן אורג במלאכת מחשבת את 
המדרשים שנכתבו אודות סיפור העקדה – מדרשים שבאו למלא את הצמצום 
והשתיקה הנוראה שבסיפור העקדה, כפי שהוא משתקף בתורה. המדרש מתאר 
'גיבורי העקדה' – אברהם  ומחשבותיהם של  רק את תחושותיהם  לא  בהרחבה 
ויצחק – אלא גם את שרה אשר אינה נוכחת בדרמה, ונותנים לה 'תפקיד מרכזי'; 
כך גם עשה הפייטן, כשהדגיש את רקמת יחסי האהבה והדאגה שבין האם שרה 

לבנה יצחק.
לבין שרה  הא-ל  רצון  את  לקיים  בין אברהם המבקש  שיחה  בתחילה מתוארת 
שאינה יודעת דבר על כך. בבית 2: "אמר לשרה"... מבקש אברהם רשות משרה 
לקחת איתו את יצחק מתוך רצון לחנכו לעבודת ה'; שרה מגיבה: "לכה, אדון, אך 
אל תרחק" – מחד גיסא היא רעיה נאמנה הסומכת על בעלה )משתמשת באותו 
ך'( , אך מאידך גיסא, היא גם מגוננת על בנה כאם אוהבת  'ֵלך לְּ הפועל של – 
'עבודתשחק' –  יחידה. אברהם מגיב לדבריה בביטוי דו משמעי:  הדואגת לבנה 
רבה'.  יכול להישמע כלימוד ותפילה, אך הקורא מבין שה'עבודה' כאן פירושה 'הקְּ
אברהם אבינו המבקש לצאת ידי חובת הא-ל והאדם, ולא להוציא מפיו דבר שקר, 
מסכם את השיחה במשפט דו משמעי נוסף: 'יהי לֵבך בא-ל בוטח' – יש לבטוח 
בא-ל שהבטיח זרע וִקיים, וגם בא-ל המבקש את נפשו של הבן. על דמותה של 
שרה נוכל ללמוד גם מדבריו של יצחק היודע, כי הוא עומד להישחט, ומתוך מסירות 
מופנית דאגתו לאמו – בית 9: "ׂשיחו לאמי כי ׂשׂשונה פנה"... יצחק מביע את 
אהבתו העזה לאמו ודאגתו לה שלא תחזיק מעמד כשייוודע לה על שחיטתו, ובין 
לבין הוא מבקש מאביו שיקח את הנותר מאפרו לאמו – 'אפר תחת פאר'. 'גיבור' 
ההר.  על  המתרחשת  לדרמה  אילמת  עדות  המשמש  המזבח  הוא  בדרמה  נוסף 
הצער, ההתרגשות והמתח גוברים, כאשר מלאכי השמים מתערבים, בוכים ]גם 
אברהם בכה: "והמון דמעיו נוזלים בחִיל" – )בית 8([, מתחננים ומבקשים רחמים: 
יום וכופר הבה, אל יהי עולם בלי ירח" )בית 11(; ושיא המתח הוא  נה פדְּ "אנא תְּ
ליש )אחד משלושת האבות(  בבית 12, כשהמלאך מבשר: "אל תשלחה יד אל שְּ
אוַריים", ואז באה ההכרזה המקּוָוה: "שערי רחמים אני פותח", ובכך היא סוגרת 

מעגל, כאשר היא נקשרת אל הפתיחה באותן המלים: "עת שערי רצון להיפתח".

מאז ומעולם ראו היהודים בפרשת העקדה ביטוי נאמן לקידוש ה' שלהם, מעין 
הכל  הבינו  יצחק,  עקדת  על  פייטנים  כתבו  וכאשר  לבנים';  סימן  אבות  'מעשה 
שהכוונה היא על הטבח וההרג שנערכו בקהילותיהם, ובכך כרכו את עקדת ימיהם 
בעקדת העבר, וזאת במיוחד אצל קהילות אשכנז שסבלו 'עקדות' ופרעות בתקופת 
מסעי הצלב. עתה נבין את סיום הפיוט – העקדה ההיסטורית הפותחת את הפיוט 
חוברת אל חתימתו, שבה כנסת ישראל בהווה מזכירה למרום שצאצאיו נטבחים 

גם עתה על קידוש ה': "ֵעדה סוערה ונגועה", ולכן ע"י לקיחת קרני ֵאילו של יצחק  על קצה הלשון לחודש תשרי
והפיכתן לתקיעות שופר ממליכים את הקב"ה ומזכירים לו את ברית האבות ומבקשים 
פדות וגאולה ע"י שליחת ינון ואלי-ה. בית זה חוזר בפי הקהל בקול גדול, באשר בשעה 
זו שערי השמים נפתחים והארה, שפע ורחמים יורדים; ואין כמו העקדה לגלגל זכות 

על עם ישראל. 
פרו' משה בר אשר – חתן פרס ישראל ונשיא האקדמי-ה ללשון העברית – כותב כי 
היו שני מנהגים אצל יהודי צפון אפריקה הקשורים לקריאת פיוט זה. שעת מצוקה, 
בדומה לעקדה, היא גם השעה שבה האשה כורעת ללדת, באשר מרחפת סכנה הן 
לחייה והן לחיי העובר. ונהגו לומר את הפיוט, כאשר צירי הלידה אחזו את היולדת; והיו 
מזעיקים גברים, ופעמים כיתה עם המלמד, כדי לקרוא את פיוט העקדה; וִאם התקשתה 
היולדת היו גם תוקעים בשופר, וכך עשו עד שהתינוק נולד. והיו נשים שבתודעתן זיהו 
את הלידה עם ה'עקדה'. בעיר פאסהיתה ה'עקדה' קשורה בברית המילה, ונהגו לקרוא 
זוכר' בפי  )'שולם  יצחק'  'ברית  והנקרא  אותה בטקס, שנחוג בלילה שלפני הברית 
אחינו יהודי אשכנז(, כתפילה שלא תקרה תקלה לנימול בשעת הברית. וכך הודות 
לעקדה נתאחדו האב, הבן והצאצאים – ברית בין הבתרים לאברהם, ו'ברית יצחק' 

שמרו על כנסת ישראל לאורך הדורות ; ושנזכה לשמוע שופרו של משיח, אכי"ר! 

משה אוסי עורך שיחות וסיורי סליחות בירושלים. לפרטים:  
mosheossi@gmail.com               09-8335016

לו  יש  'ַעְקד',  ובערבית,  ולאסור בחבלים,  'לעקוד' משמעו הפיסי הוא לקשור 
ברית,  במעין  נקשרים  הצדדים  באשר  והסכם,  חוזה   – מושאלת  משמעות 
ומכאן 'עִקידה' או 'ִאְעִתקאד'– אמונה או אידיאולוגיה. הפס' אצל יעקב הרועה: 
"ְוַהְּכָׂשִבים ִהְפִריד ַיעֲקֹב ַוִּיֵּתן ְּפֵני ַהּצֹאן ֶאל ָעקֹד" )בר' ל' מ'(–משמעו שיעקב 
במקומות שבהן  הצאן,  ובידיהן של  ברגליהן  שונים  פסים  סימנים,  נותן  היה 
ַרֲחִמים  רגילים לעקוד ולכפות אותן לפני גזיזת הצמר. ונבקש מהשם: 'ְוצֹאְנָך בְּ
ְפקֹד', תזכור אותנו לטובה בזכות עקדת יצחק ובזכות האבות אברהם ויעקב.  תִּ

מסע פיוט מרחבי קהילות ישראל

ביום רביעי, י"ח אלול ה'תשע"ו )21/9/2016( התקיים בהיכל התרבות נתניה ערב 
פיוטים וסליחות "עת שערי רצון". הערב התקיים ביוזמת האגודה לטיפוח חברה ותרבות 

ומחלקת תרבות תורנית בעיריית נתניה.
הערב עמד בסימן אחדות עם ישראל והשתתפו שלושה מבכירי הפייטנים בעולם כולו: 

ליאור אלמליח, ישראל רנד, וסגיב כהן. 

 

הייחוד במופע היה בכך שבפעם הראשונה נשמעו על במה אחת פיוטים מספרד ומרוקו, 
ומרומם.  מרגש  מרתק  היה  המוסיקלי  המסע  מתימן.  ופיוטים  מאשכנז  פיוטים  לצד 
הפיוט  את  ביצעו  הפייטנים  שלושת  כאשר  במיוחד  מרגשת  הייתה  המופע  פתיחת 
מרטיט הלב "ה' שמעתי שמעך וגם יראתי" הנאמר בתפילת יום הכיפורים, בסגנונות 
מוסיקלים שונים. לחן ממרוקו לצד לחן מתימן ושירת חזנות מאשכנז. כל האולם הרגיש 

"כאיש אחד – בלב אחד"!
על העיבודים והניהול המוסיקלי הופקד גלעד חזן  מהבולטים בנגני העוד והכינור בארץ 
שליווה את האמנים ביחד עם אנסמבל נגנים בכלים אותנטים: אריאל גבאי בקנון, ניר 
שחל/מוצרי בחלילים,אביאל סולטן בפסנתר אסף רבי בקונטרה-בס וירום איטהבסט 

תופים ופרקשןואביב עזרא בכלי הקשה.
את הערב הנחה שאול מייזליש שתיבל את דבריו בסיפורים מרתקים בנושא חודש אלול, 

ראש השנה ויום הכיפורים. 

 "עת שערי רצון" 



עלון האגודה מדור משפחה

מעגל חיי משפחה אהובה בן שלום

על  רק  לא  הוא  חיי המשפחה כאשר השיח  על מעגל  אנו מדברים  זו  בפינה 
הצלחות אלא גם על הקשיים בכל שלב ושלב בחיי המשפחה החל מהקמת 

משפחה, הולדת הבן הראשון, גידול הילדים, התרוקנות הקן והזקנה.
בגליון הקודם דיברנו  על 3 טיפוסים שמועדים ליפול למשבר: אנשים שיש להם 
עסק לא פתור עם פרידה, אנשים שהמשמעות האישית שלהם נשענת על דבר 
מרכזי אחד ואנשים שחיים בקצוות של שחור ולבן. כל 3 הטיפוסים הללו עלולים 

לחוות  משבר בעת מעבר או שינוי בחייהם.
לכל מעבר שאנחנו עוברים בחיינו יש 3 שלבים:

1. שלב חרדה ובילבול: זהו שלב שבו אני לא יודע בדיוק מה קורה לי. לדוגמא: 
נולד לי ילד, מה אני עושה עם זה? או לדוגמא: בעוד שנה אני יוצא לפנסיה. עצם 

ההבנה שאני אצא לפנסיה גורמת לי חרדה ובילבול.
2. אינטראקציה בין ישן לחדש: זה מצב שאפשר לדמות אותו לתחושה בתהליך 
של עליה במדרגות כאשר הרגל השניה עדין לא יושבת לגמרי על המדרגה ואילו 
הרגל הראשונה כבר התנתקה. דוגמא: חווית הפרידה לפני סיום קורס והשאלות 
שצפות: מה יהיה איתי? עוד לא סיימתי לגמרי ועדין לא התחלתי דבר חדש ואני 

עסוק בשאלה האם להשקיע או מה ללמוד בהמשך.
3. היכולת ליצור מחדש: כאן מגיעה בעצם ההבנה שאם אני אצליח או לא 
אצליח לעבור את השלב הזה וכן גם איך אני אעשה אותו – הכל בעצם תלוי 

אך ורק בי.
הרבה פעמים אנשים לא נפרדים לגמרי מהישן ולא ממש פנויים לחדש.

ועכשו נקשור את האירוע שמתרחש בחיינו והמכונה "מעבר" לתגובה השלילית 
שהיא המשבר.

מעבר הוא בעצם שינוי ממצב למצב. מעין גשר בין שתי תקופות שמתבטא 
בחוסר ודאות ובהרבה עמימות. אחד הדברים שמקלים על מעבר זה קיומם של 
טכסים אשר נותנים בעצם משמעות למעבר. לדוגמא: טכס בר מצווה או טכס 

סיום תואר.
והכוחות  המשאבים  לבין  בפנינו  שניצבת  הבעיה  שבין  בפער  נמצא  המשבר 
העומדים לרשותנו כדי להתגבר עליה. מדובר על הפרת איזון בין הבעיה לבין 
הכוחות. המשבר יכול להגיע גם מחוויות חיוביות כמו לדוגמא לאחר לידה או 
במעבר דירה או בזכיה בלוטו. כל מה שמטלטל אותנו  בין חיובי ובין שלילי 

ואנחנו לא ערוכים אליו עלול ליצור את המשבר.
אם האירוע הוא המעבר אזי המשבר הוא התגובה לאירוע.

חשוב לזכור:
• המשבר הוא לא האירוע עצמו אלא התגובה לאירוע
• בעוד שהמעבר הוא הכרחי – המשבר הוא אופציה

אהובה בן שלום היא מאמנת אישית ומנחת קבוצות על פי שיטת אדלר. 
ahuvabns@gmail.com 050-2399543 :להזמנת הרצאות

דוד חוברי

מצבם של יהודי תימן בערים הגדולות בכלל ובצנעא הבירה בפרט היו בכי רע החל משנת 1836 והילך 
ועד הכיבוש התורכי ב-1872. במשך השנים הנ"ל נאלצו רוב המשפחות לגלות מהעיר ולמצוא מחסה 
אצל אחיהם בכפרים המרוחקים. יש שהרחיקו לכת עד לעיר עדן שקלטה יהודים רבים והתפתחה מאוד 
באמצע המאה ה-19 כי תחת השלטון הבריטי יכלו היהודים לחיות בעיר זו בביטחון רב. פועל נוסף 
יוצא ממצב זה היה שיהודים רבים עלו אף לא"י בין השנים 1836-1860 והשתקעו בה. )פרטים על 
עליה זו ניתן למצוא בספרו של י.ישעיהו וא. צדוק "שבות תימן" במאמרו של א.יערי עמ' 16-17 וכן 
בספרו של ש.יבניאלי  "מסע לתימן" עמ' 69(. ר' יעקב ספיר שהיה בתקופה קשה זו בתימן מספר 
לנו כי מתוך 10000 יהודים שחיו בצנעא באמצע שנו ה-30 של המאה ה-19 נותרו בזמנו בשנות 
ה-60 דאז רק כרבע מהם השאר נסו על נפשם, חלקם מתו מרעב וממחלות וחלקם מצאו מסתור 
בסביבה. תהליך קליטתם של גולי צנעא אצל אחיהם היה מורכב, לעיתים התוצאות היו טובות וחיוביות 
ולעיתים ההפך מחלוקות ויריבויות. למעשה ניתן לומר כי במעוט המקרים הייתה קליטה חלקה ובעיקר 
במקומות בהם הייתה עמארציות גבוהה, כתוצאה מחוסר תלמידי חכמים, לתוך חלל זה נכנס המארי 
הצנעאני שהתווה מחדש את אופן ניהול חיי הדת באופן מסודר, כולל שעורי תורה לגדולים וקטנים 
וכיו"ב. אולם במרבית המקרים ובמיוחד במקומות בהם היה מארי מקומי, היוותה חדירתו של הצנעאני 
הגולה לטריטוריה של המקומי איום של ממש מחשש לכך שהלה ירש את מקומו בהנהגת הקהילה, 
מה גם שהיהודי הצנעאני נתפס בעיני המקומי כמתנשא. על אלה ועל אלה מספר לנו ר' יעקב ספיר 
בספרו. כך למשל ר' יחיא בדיחי שברח מצנעא לאחר שנמלט מבית הסוהר, כי נתבע להמיר את דתו או 
למות, היה זה בשנת 1844, הוא הגיע לעיר כווכבאן ושם נעשה לרב ולמורה צדק. כך גם נקלט היטב 
ר' יחיא קארה אחיו של הרב הראשי בקהילת מוצ'מאר והרב סליימאן תנעמי בקהילת עימראן.מאידך 
ממשיך לספר לנו ר' יעקב ספיר על המתח הרב ששרר בין גולי צנעא לקהילות כפריות אחרות שכונו 
על ידי הצנעאנים בלשון גנאי יהוד אלבלאד מתוך מגמה להצביע על ירידותם מבחינה אינטלקטואלית 
דתית. דהיינו נוצר מצב של הרגשת עליונות של בן העיר הגדולה על פני בן הכפר כפי שהיה מקובל 
גם בקרב האוכלוסיה המוסלמית המקומית. להלן ציטוט מתאורו של ר' יעקב ספיר :"כן בכל מקום 
אשר ברחו בני צנעא נוהגים סלסול )התפארות( בעצמם להיותם חכמים ומיוחסים )כוונתו שהיהודים 
נתבדלו חברתית מהם מתוך כך ששמרו על היחוס הקדום שלהם בדומה לסיידים המקומיים שבדלו 
עצמם מהמוסלמי הפשוט נטול היחוס(, ובשבתם בשלותם בעיר הבירה )צנעא(, היו כאדונים לאלה 
בני העירות והכפרים אשר המעט להם תורה, חכמה, יחוס ותואר... ואף לא התחתנו עמהם... ולא אכלו 
משחיטתם... ולא ישבו עימם בבית כנסת... אלא התאמצו לעשות ביכנ"ס וקהילה לעצמם ונקראו קהל 
צנעא". כך אנו מוצאים כי קהילת רוצ'ה הממוקמת במרחק שלוש שעות צפונית לצנעא מתחלקת 

לשתי קהילות נפרדות כשלכל אחת בית כנסת משלה.     
והמתח הפנימי הוא כל כך חריף עד כדי כך שהמקומיים הלכו לדבר סרה באחיהם הגולים אצל השופט 
המוסלמי המקומי מתוך מגמה לערער את ביטחונם ויציבותם עד כדי סילוקם, בעקבות מעשה הלשנה 
כן ראינו כי מערכת  כי  זה נאסרו ראשי הגולים ושוחררו רק לאחר תשלומי כופר לא מעטים.הנה 
היחסים הייתה מורכבת מאוד ולא פשוטה ולא אחת תוצאותיה היו הרסניות. עתה אנו רואים כי הפניה 
לערכאות של גויים הופכת להיות בענין של שיגרה, דבר שמלפנים היה נדיר ביותר. הסכסוכים הפנימיים 
בין היהודים בינם לבין עצמם בענייני שררה ומאבקי שליטה קהילתיים, ובענייני מסורות ילכו ויצברו 
ויגיעו לשיאם בתחילת המאה העשרים בעניין המחלוקת בין חסידי  תאוצה במהלך השנים הבאות 
הקבלה ומתנגדיה, כשאז יערבו את בתי המשפט והמלך המוסלמי בקביעת פסק דינם בעניינים יהודיים 

מובהקים.

תולדות יהודי תימן במאה ה-19

 מוזיאון יהדות תימן בנתניה
 המכון לכתבי יד ע״ש יחיא גרמי 

 ספריית עיון ומחקר
 ארכיון המוסיקה והצליל בניהול איתמר פנחס

 פעילות בקרב העולים החדשים מתימן 

פעילות האגודה
 הוצאת כתב העת המדעי – תימא

 הוצאת כתב העת – תהודה
 המרכז לחקר יהדות תימן ותרבותה 

     ע"ש עובדיה בן-שלום במכון בן-צבי

 חוגי שירה וטעמי המקרא 

 ימי עיון ותרבות
 הוצאת ספרים

 מלגות לסטודנטים

העלון מודפס בסיוע
מכון בן-צבי

לחקר קהילות ישראל שבמזרח


