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לק״י

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

גיליון מס' 49

חודש אדר תש״ף

דבר יו״ר האגודה

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

ד״ר יגאל בן שלום

אגודה לטיפוח חברה ותרבות, תיעוד ומחקר ה
מציינת השנה את יובל החמישים. 50 שנה 
עברו מאז נוסדה האגודה ע"י אבי מורי 
עובדיה בן שלום יחד עם חברים לדרך. השנה ימלאו 
16 שנים מאז הלך נשיא האגודה ומייסדה לעולמו. 
התשתית התרבותית שהניח והיסודות שבנה 
להנחלת מורשת יהודי תימן מלווים אותנו עד היום. 

בחודש הקודם, חודש שבט היינו בטבריה וגולת 
הכותרת של ימי העיון והתרבות בסוף השבוע 
בהשתתפות למעלה ממאתיים חברי אגודה, בצד 
הרצאות מעניינות, הייתה הכרת הטוב והענקת 
תעודת יקיר האגודה לעמירם אידלמן בן קבוצת 
כנרת. עמירם חקר באופן יסודי את "פרשת תימני 
כנרת" והגיע למסקנות היסטוריות מוכחות על 
העוול שנעשה להם. ביושר אינטלקטואלי ובדבקות 
להרצאות,  רבות  שנים  מתמסר  הוא  באמת 
וגילוי פרטי הפרשה למבקרים באתר  סיורים 
הארץ. ברחבי  ולמאזינים  בכנרת  "המוטור" 

במהלך ימי ששי ושבת השתתפו הרב יוסף עראקי 
שהחכים אותנו בדברי תורה ויחד עם הפייטנים 
משה גיאת ושמואל מלאכי והחברים שהשתתפו 
באירוע הנעימו לנו בשירה מסורתית מהדיוואן. 

בנושאים מרתקים  שמענו הרצאות מאלפות 
שונים:  בנושאים  מומחים  מרצים  מפי 

ד"ר שרונה תם עמוסי - שירת הים ושירת האזינו 
ומה שביניהם, פרופ' יוסף יובל טובי -העושר והגיוון 
התרבותי של יהדות תימן במהלך הדורות והרצאה 
נוספת על יהודי תימן לאור כתבי גניזת קהיר.

לראשונה העבירו ד"ר שרונה תם עמוסי ואהובה 
עלייה  סיפורי  תימן:  פסקול  סדנה,  שלום  בן 
מעברות והתיישבות בהשתתפות הקהל. אהובה 
דברה גם על כללים למי שרוצה לעשות שינוי.

הרצאות נוספות מרתקות היו בשיח מלומדים: עו"ד 
משה דנוך דיבר על אקטואליה במשפט: הארות 

משפטיות לנושאים בשיח הציבורי  וד"ר אריאל 
מלאכי על הגות יהודית במדרשי תימן הקדמונים.

הגדול  לשבת  מתוכננים  הבאים  העיון  ימי 
בסוף  בנצרת  קראון  גולדן  במלון  ויתקיימו 
 – חמישי  בימים  "צו"  פרשת  השבוע 
.)2020 /4 /4 -2 ( תש"ף  ניסן  י'  ח'-  שבת 

אנו  הפורים.  חג  את  אנו  חוגגים  אדר  בחודש 
אסתר,  מגילת  קריאת  באמצעות  מזכירים, 
לקביעת  שהביאו  המאורעות  פרשת  את 
החג: משתה אחשוורוש, דרך הגזירה של המן 
להשמיד ולהרוג ולאבד את כל היהודים חלילה, 
עד הסיום המפתיע של ונהפוך הוא אשר ישלטו 
היהודים המה בשונאיהם, תליית המן וקביעת 
חג הפורים לימי משתה ושמחה לכל הדורות.

מהמגילה.  ללמוד  אנו  יכולים  רבים  לקחים 
נתינה  הנתינה.  בלקח  להתרכז  רוצה  אני 
הדדית  ערבות  בחברה.  היסוד  מערכי  הינה 
ביטוי  לתת  מאפשרים  חברתית  וסולידריות 
לנתינה בהיבטים שונים: נתינה פיזית, רגשית, 
נתינה של קבוצה המעניקה לפרט,  מילולית. 
לסביבה. או  לקבוצה  פרט  של  נתינה  או 

אנו באגודה לטיפוח חברה ותרבות, תיעוד ומחקר, 
בהשראתו של מייסד האגודה אבי מורי עובדיה 
בן שלום משתדלים לפעול לאור ערך זה, ערך 
הנתינה, בתחומים רבים ומגוונים. בימים אלה 
אנו עוסקים במפעל השנתי של מלגות לסטודנטים, 
נערכים למתן "קמחא דפסחא" למשפחות ויחידים 
לציבור  נתינה  ועוד היבטים של  לכך  הזכאים 
באמצעות הנחלת ערכי תרבות, בהוצאת ספרים 
וכתבי עת, ימי עיון וכנסים בינלאומיים. בימים 
האחרונים של חודש שבט קיימנו כנס בינלאומי 
במשך שלושה ימים בשיתוף מכון בן צבי. בכנס 
זה השתתפו למעלה ממאה איש אשר ספגו ידע 
וחידושים בתחומים שונים של חקר יהודי תימן.    
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עותניאל מנצור

פורים - קבלת השונה ממנידבר העורך

מצאים אנו בפתיחת חודש אדר. בחודש נ
זה יש להרבות אהבה ואחווה בין איש 
ילקוט שמעוני  נאמר במדרש  לרעהו. 
על משלי וכך נפסק להלכה ברמב"ם: "שכל 
המועדים עתידין ליבטל וימי הפורים אינן 
בטלים לעולם". וכך נאמר במגילת אסתר פ"ט 
פס' כח: "וימי הפורים לא יעברו מתוך היהודים 
וזכרם לא יסוף מזרעם". א"כ אנו רואים את 
המעלה הגדולה של חג הפורים שאין הוא 
לבוא שיגיע המשיח.  מתבטל אף לעתיד 
בירושלמי על מגילה נכתב כך: "כל הכתובים 
עתידין להבטל מלבד חמישה חומשים, ריש 
לקיש אמר: אף אסתר והלכות". וכן בבבלי 
על מסכת מגילה: "שלחה אסתר לחכמים: 

קבעוני לדורות".
יוצא אפוא, שפורים הוא לא חג אשר יסוף 
מזרעם של עם ישראל, אלא זה חג שממשיך 
לדורות ואפילו לאחר הגעת משיח צדקנו. 
בנוסף, צריכים אנו ללמוד מסיפור המגילה 
לקח ומוסר שברגע שעם ישראל לא מחובר 
לקב"ה או שהעם היהודי אינו מרגיש אחדות 
כאיש אחד בלב אחד ואינו מקבל אחד את 
השני, דווקא אז באים אויבינו ומכים אותנו. 
רואים עובדה זו במגילת אסתר כאשר המן 

בא לאחשוורוש וטוען "ישנו עם אחד מפוזר 
ומפורד בין העמים")פ''ג פ"ח(. בזמן שעם 
ואינם מקבלים את  לא מאוחדים  ישראל 
השונה, מגיעים כל הגזירות הקשות. ורעיון 
זה ניכר בזמן שעמלק בא להלחם עם ישראל 
ברפידים כפי שנאמר על ישראל שבזמן זה 
"רפו ידיהם של ישראל", דווקא אז באים 
הצרים להכאיב ולהלחם בישראל. ולכן כל אחד 
ואחת מאתנו צריך לדעת שכשם שפרצופינו 
שונים כך דעותינו שונות, וחשוב לקבל את 
האחר ודווקא על מנת לקרב, לחבר ולקדש 
שם שמים כדי שלא יוכלו אויבינו לבוא ולומר 
שיש עם מפורד, עם לא מחובר, עם שלא 
מקבלים אחד את השני. אלא אדרבה צריך 
להיות בבחינת "יהי כבוד חברך חביב עליך 
כשלך")מסכת אבות פ''ב מ"ו(, צריך לכבד 
ולהעריך את האחר, לעזור ולתרום לשונה, 

ולא להתעלם ממנו כלל.

אמיתית  שמחה  לשמוח  שנזכה  רצון  יהי 
בפורים, ונדע לקבל את האחר ובכך נגיע לידי 

עם מחובר ומחוזק בארץ ישראל.

פורים שמח!
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משה אוסי

על קצה הלשון לפורים

'אתרוג'  שהמלה  מאמינים  הייתם  האם 
מוצאה בשפה הפרסית? ולא רק זאת המלה 
עברה גם לשפות אירופה ונתנה להם את 
ה-orange=תפוז ואת ה-rouge=צבע אדום 

בצרפתית.

היא  שמית.  שפה  אינה  הפרסית  השפה 
שפה איראנית המשתייכת לקבוצת השפות 
ההודו איראניות של משפחת השפות ההודו 
עתיקה  שפה  היא  הפרסית  אירופאיות. 
עיקריים:  שלבים  בשלושה  שהתפתחה 
התיכונה  הפרסית  העתיקה,  הפרסית 
והפרסית החדשה, שקלטה מלים לרוב מן 
הערבית, כאשר איראן נכבשה ע"י האימפריה 
הערבית במאה ה-7. עם הכיבוש המוסלמי 
ואימצו  האסלאם,  דת  את  עליהם  קיבלו 
אלמנטים מהתרבות הערבית, בין היתר את 
הכתב הערבי )'אאיאתולה'=אותות ומופתים 
מאת אללה – כינוי לקוראן שהפך שם לאנשי 

הדת באיראן(. 

מלים רבות חדרו מהפרסית לתלמוד הבבלי 
דרך הארמית, ואפילו נמצא עשרות מלים 
פרסיות בספרים המאוחרים של המקרא. 
להלן מספר מלים: אבזר, הרפתקה, פרבר, 
פרגוד, פרדס )paradise=גן עדן(, בוסתן, 
חאקי, רז, לילך, לימון סרבל, פיג'אמה, פוזמק, 
אמגוש=קוסם ומכשף )ממנה: magic=מגי(, 
בזאר, דוכן, אשפוז והאושפיזין שבסוכות, 
ורד )ממנה: rose,  האי רודוס=אי הוורדים(, 
הנדסה, שחמט )השאה=המלך מת(. ובימינו 
שאלנו מהפרסית אף מילות סלנג, כמו: בלגן 

ואשכרה. 

 כותב המגילה מפגין בקיאות רבה במנהגי 
החצר הפרסיים ובשפה הפרסית העתיקה: 
מרבה בתיאורי פרטים, מספרים, תאריכים 
חשיבות  לפי  בשורות  הישיבה  ושמות; 
)"למגדול ועד קטן"(; המשתאות הבזבזניים; 
קבלת החלטות בשכרות ואישורן בפיכחות; 
העובדה שלא כל אחד יכול לראות את המלך 
)"רואי פני המלך"(, וגם היחס המשפיל לנשים, 
ואפילו למלכה הגבירה – כולם מאפיינים את 
מלכי פרס הקדומים. לרוב השמות במגילה 
העתיקה.  הפרסית  בשפה  משמעות  יש 
משמעות שמו של המן, למשל, היא ')בעל( 
המחשבה הטובה', ומכאן משחק המילים 
"מחשבתו הרעה" המתארת את מזימתו של 
המן. משחק מלים נוסף הוא "והדת ניתנה": 
בפרסית עתיקה – ָדאַטא=מה שניתן על ידי 
המלך או האל – והוא החוק והגזרה )ומכאן 
נתונים(.   data=– עברה המילה ללטינית
מלים פרסיות נוספות שתרמה מגילת אסתר 
ללשוננו כוללות את פתגם - פיט-ַגַמא=מה 
שהגיע, ומכאן גזרה; ִגְנֵזי )המלך(, ַגְנַזא=אוצר; 
ַרא ומכאן 'גזבר',  לשר האוצר קראו ַגְנַזא-ּבַ
שמוזכר בספר עזרא. פתשגן היא העתקה; 
וכרפס – אריג דק ויקר; האחשדרפן הוא נציב 
המדינה; הפרתמים=הראשונים, הבאים מבני 
משפחות מיוחסות; האחשתרן הוא שליח 
המלך והרמכים הם עדרי הסוסים של המלך. 

  Mosheossi@gmail.com    09-8335016 לשיעורים והרצאות

מילים שאולות מהשפה הפרסית
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פרופ' חיים גמליאל

אורח חיים בריא

"כדאי לאכול רק אוכל טרי, גולמי ואורגני... 
בלי פחמימות... בלי שומן... ובלי יותר מדי 
חלבון - מכיוון שחלבון פוגע בכליות... חשוב 
להימנע גם מביצים, ומלח - או שהכולסטרול 
ולחץ הדם שלנו ירקיעו שחקים... אסור לאכול 
בשר אדום / בשר בקר - או שנחטוף סרטן... 
למעשה, כדי להיות בטוחים, עלינו כנראה 

ללמוד לשרוד ללא אוכל..."

עם כל מאגרי המידע העצומים העומדים 
לרשותנו היום, בכלי התקשורת ובמרשתת 
)אינטרנט(, אפשר היה לצפות שמיתוסים 
ונעלמים  הולכים  היו  שגויים  תזונתיים 
בהשוואה לאלו שהתקיימו בתקופת הסבא 
והסבתא שלנו.  במציאות חיינו, ככל שעובר 
הזמן וככל שעומדים לרשותנו יותר מאגרי 
מידע כך גם עולה מספר המיתוסים השגויים 

שגורמים לרבים מאיתנו בלבול וחוסר וודאות 
בנכונות המידע שנמסר לנו, בכל התחומים.  

בסדרת מאמרים שנפרסם כאן בעזהי"ת 
נעשה סדר בלמעלה מ- 18 מיתוסים שגויים 
על  שהשתלטו  ותזונה  בריאות  בנושאי 
ערוצי המידע, בעיקר בתקשורת שלנו, בעוד 
שמבחינה מדעית טהורה הדברים ברורים 
וחותכים ללא כל עוררין.  מדובר בעובדות 
מדעיות תכליתיות שיחליפו מיתוסים שגויים 
ויעזרו לנו לנהל אורח חיים בריא יותר במישור 
היומיומי.  נמסור טיפים חשובים מאד שיעזרו 
לנו להתגבר על קשיים תיפקודיים בחיים 
שנובעים לעיתים קרובות מכך שמסרו לנו 
מידע שגוי על מרכיבי תזונה ועל כללי בריאות 

חיוניים ביותר.   

תזונה נבונה בעבר ובהווה – מיתוסים שגויים ועובדות מדעיות

מיתוס – החיסון לשפעת גורם למחלת השפעת
בימים אלה נקרא הציבור להתחסן נגד מחלת 
השפעת. בחיסון לשפעת מזריקים לאנשים 
מקטעים של קרומי נגיפים )ולא נגיפים חיים 
או שלמים( כדי שמערכת החיסון שלהם "תכיר 
את האויב" )הנגיף( ותייצר נגדו מראש "נשק 
יעיל" )נוגדנים( שישמיד את הנגיף החי שעלול 

לתקוף אם וכאשר נדבקים בשפעת.  
תסמינים  שיפתחו  מי  לעתים  יש  אמנם, 
קלים וחולפים של נזלת ורגישות או גודש 
באף אחרי קבלת החיסון, אבל לא מדובר 
בשפעת, שהרי החיסון שהוזרק להם לא הכיל 
נגיפי שפעת חיים.  כלומר, אם אין בכלל נגיף 
חי, אין שום סיכוי שהמקטעים שלו יגרמו 
לשפעת.  מתברר שמדובר בתופעה אחרת 
לחלוטין שנקראת: "תגובה חיסונית מוגברת" 
)עם סימנים הדומים לשפעת(, הנגרמת בשל 
מחסור באבני בניין ליצירת נוגדנים נגד נגיף 

השפעת. כלומר, תאים של מערכת החיסון 
מנסים לייצר נוגדנים, אבל אין להם את חומר 
הגלם לייצור כזה. אם כך,  מהו חומר הגלם 

הדרוש לייצור נוגדנים נגד נגיף השפעת?
חומר הגלם הזה נקרא "חומצות אמינו".  כדי 
לקבל מהתזונה חומצות אמינו, צריך לאכול 
מזונות עשירים בחלבונים, כמו: דגים, בשר 
)צאן, בקר, הודו, עוף(, ביצים, גבינות קשות 
ועוד, בכל אחת מהארוחות במהלך היום. 
לאחר שאוכלים חלבונים, הם מפורקים בקיבה 
ובמעיים לאבני הבניין של החלבונים שנקראים 
"חומצות אמינו".  לאחר הפירוק, חומצות 
האמינו מופנות אל הכבד וזה בתורו מעביר 

אותן לתאים שיודעים לייצר נוגדנים.  
אם נקפיד לאכול ארוחות עם חלבונים בבוקר, 
בצהריים ובערב, כשבוע לפני קבלת החיסון 
ועוד שבוע אחרי קבלת החיסון, כלל לא נפתח 
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את התגובה האימונית ולא נפתח תסמינים 
כמו נזלת או גודש באף.  קשה להאמין, אבל 
אנשים רבים שסבלו מתופעות לוואי דומות 
בעקבות החיסון בעבר, דיווחו כי מרגע שאימצו 
את ההמלצה הנ"ל הם עוברים את תקופת 

החיסון ללא שום תופעות לוואי.  
כמה חלבון צריך בכל יום?  מינון יומי מומלץ 
של חלבון לאנשים בריאים  הוא 1 גרם חלבון 
נקי לכל ק"ג משקל גוף. לפי זה, כמות החלבון 
הדרושה לאדם במשקל ממוצע נעה בסביבות  
70 גרם חלבון בכל יום.  במאה גרם בשר, או 
מאה גרם דגים או מאה גרם )4 פרוסות( גבינה 
צהובה יש כ- 25 גרם חלבון. לפי זה ניתן לחשב 
כמה חלבון צריך לאכול בכל יום )לדוגמה: מנה 
גבינה צהובה בבוקר, מנה בשר בצהריים ועוד 
מנת דגים בערב, יתנו בסך הכל 75 גרם חלבון 
נקי(. כדאי לעיין בטבלת הרכיבים של כל מזון 
כדי לדעת מהו גודל של מנה )בדרך כלל 100 

גרם( וכמה חלבון יש בכל מנה כזאת.
במקביל, מומלץ להפחית למינימום צריכת 
סוכרים פשוטים )סוכר, דבש, סילאן תמרים( 
ומזונות עתירי עמילן )מיני מאפה מחיטה 
או מכוסמין, אורז, פסטה, תפוחי אדמה(, 
ולהרבות בשתיית משקאות בריאות כמו 
תה ירוק, תה צמחים, קקאו, מי הבישול של 
סלק וכדומה. רצוי להיעזר גם בקומפלקס 
ויטמינים מקבוצה B, החיוני לאספקת קו-

אנזימים שמשפרים את יצירת הנוגדנים בדם, 
כמו גם אספקטים שונים של פעילות מערכת 

החיסון. 
לא פחות חשובה מכך היא ההמלצה להקפיד 
על שינה מספקת לאחר קבלת החיסון, שכן 
עפ"י מחקרים שונים נמצא קשר טוב בין רמת 
החיסון המתקבל - לבין משך שינה תקין, 

בימים שלאחר החיסון. 
בבריאות טובה ואיתנה תמיד

פרופ׳ זוהר עמר

בורא פרי ַהָגֶּפן / בורא פרי ַהֶגֶּפן

"ְוַהְשִּׁתָיּה ַכָדּת ֵאין ֹאֵנס")אסתר א, ח(

בארועים רבים יוצא לנו לברך על הגפן: חתונה, 
שבת, ברכה"ז, פורים, פסח ועוד. לעניין הניקוד 
של האות גימ"ל במילה 'הגפן' ישנה מחלוקת 
בין העדות. מנהג האשכנזים והתימנים לסיים 
רוב  זו כאשר הגימ"ל בקמץ. מנהג  ברכה 
הספרדים הגימל בסגול)בסידור איש מצליח 

מובא גם כן בקמץ(.
מלים  והתימנים:  האשכנזים  של  טעמם 
ֶפןֶ, ֶאֶרץ, ֶשמןֶ, כשהן  ֶרך, ֶגּ במשקל ֶפֶעל כמו ֶדּ
במקום העמדה בטעם אתנחא או סוף פסוק, 
משתנית בד"כ תנועת הטעם מתנועה הולכת 
ֶפןֶ , ָאֶרץ, ָשֶמן)צמודים  ֶרך, ָגּ לתנועה עומדת: ָדּ

בד"כ לדקדוק המקרא(.
"... הלכה למשה מסיני, כך קיבל משה בסיני 
ומסר לישראל, מקרא סופרים ֶאֶרץ, ָאֶרץ, שיש 
בו אתנחתא נקרא ָאֶרץ" )ראה פירוש הר"ן 

והתוס' מסכת נדרים דף לז ע"ב, וכן ספר קובץ 
דקדוקי תורה עמ' סט'(.

אולם אחינו הספרדים הוגים את האות גימ"ל 
במילה 'הגפן' בסגול, להלן מספר טעמים: 

א. "נראה הטעם כאן שאומרים הגפן בסגול 
לפי שכן הניקוד בגפן הנאמר בתורה בשבח 
שבעת המינים שיש בהם סוד כמו שכתב 
בשער הליקוטים להאר"י ז"ל..." )שו"ת רב 

פעלים חלק ב' או"ח סימן כה'(.
ב. "אין ללכת במטבע התפילה והברכות אחר 

הדקדוק..." )מהר"א מני(.
ג. המקדש אינו רשאי לשתות מהיין עד שיכלה 
אמן מפיהם ותיבת אמן היא סוף הברכה ולא 
תיבת הגפן ולכן נהגו לומר הגפן בסגול לרמוז 
שעדין לא נסתיימה הברכה)מסכת ברכות דף 
מז ע"ב "אין הבוצע רשאי"; וכן רש"י על אתר(.
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ד"ר משה גברא

מרדכי היהודי או מרדכי הבנימי?

בפורים נקרא במגילה: "איש יהודי היה 
בשושן הבירה ושמו מרדכי בן יאיר בן שמעי 
בן קיש איש ימיני. אשר הגלה מירושלים 
מלך  יכניה  עם  הגלתה  אשר  הגולה  עם 
יהודה..." )אסתר ב, ה-ו(. בגמרא )מגילה יב, 
א( נשאלה שאלה האם מרדכי היה משבט 
יהודה ולכן נקרא יהודי, או שהיה משבט 

בנימין ולכן נקרא "איש ימיני". 
חמש תשובות שונות נאמרו בגמרא, תשובה 
אחת של רב נחמן שהיה "מוכתר בנימוסו", 
ניתנו לו "שמות נאין" )רש"י(, כלומר, יהודה 
ובנימין לא באו לתאר את שבטו אלא את 
תכונותיו הנאות. הסבר שני של רבה בר 
בר חנה בשם רבי יהושע בן לוי כי אביו 
של מרדכי היה משבט בנימין ואמו משבט 
יהודה. חכמים אמרו כי "משפחות מתגרות 
זו בזו, משפחת יהודה אומרת אנא גרים 
דמתיליד מרדכי דלא קטליה דוד לשמעי בן 
גרא, ומשפחת בנימין אמרה מינאי קאתי". 
רבא אמר "כנסת ישראל אמרה לאידך גיסא, 
ראו מה עשה לי יהודי ומה שילם לי ימיני, 
מה עשה לי יהודי דלא קטליה דוד לשמעי 
דאתיליד מיניה מרדכי דמיקני ביה המן, 
ומה שילם לי ימיני דלא קטליה שאול לאגג 
דאתיליד מיניה המן דמצער לישראל". רש"י 
פירש: לצעקה ולא לשבח, איש יהודי ואיש 
ימיני גרמו לי הצער הזה. רבי יוחנן אמר, 
ליה  קרי  ואמאי  קאתי,  מבנימין  לעולם 
יהודי על שום שכפר בעבודה זרה, שכל 
הכופר בע"ז נקרא יהודי, דכתיב איתי גוברין 

יהודאין".
חמש התשובות לשאלה זו מחולקות לשתי 
קבוצות, שתי תשובות המתייחסות ישירות 
לשאלה מאיזה שבט היה מרדכי היהודי, 
ושלוש תשובות שלא מתייחסות ישירות 
לשבטו של מרדכי אלא מפרשות בכוון אחר 

שאלה זו, ואין זה מעניין מאמר זה. 
שתי התשובות המתייחסות לשבטו של 
מרדכי הן, רבה בר בר חנא בשם רבי יהושע 
בן לוי כי מרדכי היה צאצא של שני השבטים, 
אביו היה משבט בנימין ואמו היתה משבט 
יהודה, והסברו של רבי יוחנן כי מרדכי היה 
משבט בנימין בלבד, משני הוריו, והוא כונה 
יהודי על היותו כופר בעבודה זרה, והוא 

מביא הוכחה לכך מספר דניאל.
בשני ההסברים הללו יש קשיים והם זקוקים 
להסברים וחיזוקים. תשובת רבה בב"ח 
זקוקה להסבר, הכיצד מוזכר ייחוסו של 
מרדכי מצד אמו קודם לייחוס אביו, "איש 
יהודי... איש ימיני". זה לא מקובל בתורה 
ובתנ"ך שמוזכר ייחוס האם, ועל אחת כמה 
וכמה שייחוס האמא קודם לייחוס האבא. 
אפילו אם הסדר היה הפוך היה מקום לשאול 
על עצם הזכרת ייחוסו של מרדכי מצד האם. 
הקושי אמנם לא היה גדול אבל קיים, ומ"מ 
הקושי הגדול הוא שמוזכר ייחוסו מצד האם 

לפני ייחוסו מצד האבא.
גם תשובת רבי יוחנן זקוקה לתוספת הסבר, 
מדוע רבי יוחנן הסביר כי מרדכי כונה יהודי 
שכפר בעבודה זרה, מדוע מרדכי לא כונה על 
שם שבט אחר, למשל, איש לוי היה מרדכי. 
לכאורה היה מקום להזכיר בהקשר זה יותר 
את שבט לוי האחראי על לימוד התורה בעם 

ישראל ולא את שבט יהודה. 
ועוד, לפי תשובת רבי יוחנן קשה, אם מרדכי 
היה משבט בנימין משני הוריו, מדוע "הגלה 
ואבות  הוריו  מדוע  דווקא?  מירושלים" 
אבותיו לא יצאו לגלות עשרת השבטים 
כמו כל עשרת השבטים, הכוללים גם את 
שבט בנימין? שאלה זו היא חיזוק להסברו 
של רבה בב"ח, שכן אם אמו היתה משבט 
ניתן להסביר, שכן משפחת  יהודה הרי 
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מרדכי התגוררה בנחלת האם ולא ב נחלת 
האבא מסיבות שונות, ולכן לא יצאו בגלות 

עשרת השבטים אלא רק בגלות בבל.
ועוד קשה על הסברו של רבי יוחנן, מהי 
יוחנן  רבי  וההוכחה שמביא  האסמכתא 
את  מכנה  דניאל  והרי  הנביא,  מדניאל 
ישראל יהודים כיון שהם צאצאים ממש 
של שבט יהודה אשר יצאו לגולה, בעוד 
אין ראיה מהפסוק שגם שבטים אחרים 
מכונים יהודים, כמו למשל מרדכי מבנימין? 
על דניאל הנביא לא קשות שאלות אלו, כיון 
שהוא מתאר את הגולים משבט יהודה ממש, 

ולכן מוצדק ומדויק לכנותם יהודים.
לשאלת  שישי  הסבר  להציע  רוצה  אני 
הגמרא, בדרכו של רבי יוחנן אך הסבר שונה 
במעט.  יתכן ומרדכי היה משבט בנימין 
משני הוריו, כהסבר רבי יוחנן, אך הוא כונה 
יהודי לא בגלל היותו צאצא של שבט יהודה 
כהסבר רבה בב"ח, ולא בגלל היותו כופר 
בעבודה זרה כהסבר רבי יוחנן, אלא בגלל 
העובדה שמשפחתו הגיעה לבבל מאזור 
יהודה, כלומר, "איש יהודי" בא לציין את 
מוצאו ומקומו, כלומר, שמוצאו מאזור יהודה 

ולא צאצא של שבט יהודה.
משפחת מרדכי שהתה בזמן גלות עשרת 
השבטים שלפני חורבן בית ראשון בשטח 
של שבט יהודה מסיבות שונות, כמו עסקים 
וכדומה, או שהיה מחלק בנימין שלא יצא 
לגלות ונותר בארץ ישראל עד חורבן בית 
ראשון, ולכן משפחתו לא יצאה לגלות עשרת 

השבטים. 
ישנו מדרש האומר מדוע זכה בנימין שבית 
המקדש נבנה בחלקו, כיון שהוא הבן היחיד 
של יעקב אבינו שנולד בארץ ישראל, בעוד 
שכל השבטים נולדו בחוץ לארץ אצל לבן 
הארמי. לפי הסבר זה ירושלים היתה בחלקו 
של שבט בנימין, ובגלל שמשפחת מרדכי 
התגוררה בעיר ירושלים לכן לא יצאה לגלות 
עשרת השבטים, כיון שמלך אשור לא כבש 
את ירושלים. ולפי זה ניתן לומר כי חלק קטן 
משבט בנימין אשר התגורר בירושלים לא 
יצא לגלות עשרת השבטים אלא לגלות בבל.

מדרש הגדול מפרט את המחלוקת בנושא 
זה בפרשת ויחי )בראשית מט, כז( שבנימין 
זכה שבית המקדש ייבנה בחלקו כיון שלא 
השתתף במכירת יוסף, ואילו רבי יהודה אמר 
שבית המקדש נבנה גם בחלקו של יהודה. 
ירושלים כידוע נמצאת בין אזור יהודה לאזור 
בנימין, מדרום מזרח לירושלים נמצא אזור 
יהודה, ומצפון לירושלים נמצא אזור בנימין.
האם  בחז"ל  מחלוקת  ישנה  כי  יוצא, 
ירושלים ובית המקדש היו בנחלת בנימין, 
או בנחלת  יהודה, או בין שני אזורים אלו. 
לדעת האומרים שירושלים היתה בנחלת 
בנימין ישנו הסבר חזק יותר מדוע משפחת 
מרדכי לא גלתה בגלות עשרת השבטים, כיון 
שהתגוררה בנחלתם בעיר ירושלים, והיא לא 
נכבשה ע"י מלך אשור, ולכן לא יצאו לגלות 

עשרת השבטים. 
יוצא א"כ, שמשפחת מרדכי ניצלה מגלות 
עשרת השבטים בזכות היותם פיזית באזור 
ירושלים שלא יצאו לגלות עשרת השבטים. 
כל השטח הגיאוגרפי של שבט יהודה נקרא 
על שם השבט, כמו מדבר יהודה. לכן, מרדכי 
כונה גם יהודי על שם מקומו ולא על שם 
שבטו, שהגיע משטח יהודה לגלות בבל, 
ואין התייחסות כלל בכינוי יהודי לשבט. 
כלומר, מרדכי היה משבט בנימין משני 
הוריו, אך כונה יהודי על שם מקומו שהגיע 
מיהודה ועם כל בני יהודה לגלות בבל. חיזוק 
להסבר זה מהפסוק שבא אחריו "אשר הגלה 
מירושלים עם הגולה אשר הגלתה עם יכניה 

מלך יהודה". 
פסוק זה בא להסביר את הכינוי שניתן 
יצא  שמרדכי  כיון  "יהודי",  למרדכי 
מירושלים, ומשפחתו התגוררה כנראה בזמן 
גלות עשרת השבטים בשטח יהודה, ולכן לא 
גלו עם שבטם בנימין ושאר השבטים. בעוד 
שרבי יוחנן מסביר את הגדרתו כיהודי על 
שם שכפר בעבודה זרה, ההסבר שלי שם 
דגש על מקומו, הגעתו לגלות בבל משטח 

יהודה.
רעיון זה עלה לי בראש בהקשר למחקר על 
שמות המשפחה מתימן ועל משמעויות 



השם. אחד מהם הוא שם משפחה המתאר 
את מקומו של האדם כמו: צנעאני, שרעבי, 

ד'מארי, רדאעי, ועוד רבים. 
תופעה זו נפוצה ביותר בכל עם ישראל לאורך 
כל ההיסטוריה. כינויים ושמות משפחה 
ניתנו כבר בתקופות העתיקות ביותר בעם 
"אברהם  מכונה  אבינו  אברהם  ישראל. 
העברי" על היותו צאצא של עבר בן שלח 
)בראשית י, כג(. בחז"ל נמצא גם נוסף. יוסף 
אבינו מכונה "נער עברי" )בראשית מא, יב( 
על היותו צאצא של אברהם אבינו, שהוא 
צאצא של עבר. משה רבינו רואה "איש מצרי 
מכה איש עברי מאחיו" )שמות ב, יא(. משה 
רבינו מכונה "איש מצרי" )שם פסוק יח( בפי 
בנות יתרו, על שם מקומו שיצא ממצרים. 
משה רבינו אומר לפרעה "אלהי העברים 
נקרא עלינו" )שם ט, א ופסוק יג ועוד(. לבן 
אח של רבקה אמנו מכונה "לבן הארמי" 
)בראשית לא, כ( על שם מקומו והיותו גר 

בפדן ארם. ועוד רבים.
כלומר, אנו רואים כאן כינויים וזיהוי אנשים 
על פי שני מאפיינים: על שם אחד מאבות 
המשפחה, עמם ומקומם כמו: "איש עברי" 
על שם עבר, "איש מצרי" על שם מקומו 
במצרים, לבן הארמי על שם מקומו ארם, 

ועוד. 
בתורה אנו מוצאים דוגמאות נוספות לכינוי 
ושם המשפחה המבוסס על השם הפרטי, 
למשל: "משפחות בני הגרשוני" )במדבר ד, 
כח( על שם גרשון, בהמשך "משפחות בני 
מררי", על שם מררי, וכן בפרשת פנחס: 

"חנוך משפחת החנוכי, לפלוא משפחת 
הפלואי..." )במדבר כו, ה(.

גם בתקופת המשנה והתלמוד ניתן לראות 
פי  כינויים ושמות משפחה על  ניתנו  כי 
לפי  מגורים,  מקום  לפי  אלו,  מאפיינים 
ִלילי מכונה כך  מלאכתם, וכדומה. רבי יוסי הָגּ
על מגוריו באזור הגליל, נחום הָמִדי מכונה כך 
על מגוריו בארץ ָמַדי באזור פרס, רבי שמעון 
התימני מכונה על מגוריו בתמנה או בתימן, 
ָחא מכונה על שם מלאכתו  ַנּפַ רבי יצחק 
יוחנן הסנדלר נקרא על היותו  נפח, רבי 
סנדלר ומתקן נעליים, וכן הלאה. כלומר, 
ניתן לראות כינויים ושמות משפחה על פי 
שלושה-ארבעה מאפיינים: שם אחד מאבות 
המשפחה, מקום המגורים, על שם עמם ועל 
שם מלאכתם. גם בתקופת הגאונים ניתן 
לראות כי רבינו סעדיה גאון מכונה "אלפיומי" 
על שם מגוריו הקודמים בפיום שבמצרים 
משם הגיע לבבל, רבי יצחק אלפאסי מכונה 
כך על מגוריו והגעתו לספרד מהעיר פאס 

במרוקו, וכן רבים.
לכן כפי שרבים מחכמי ישראל מכונים על 
שם מקומם, כך נראה בפשט הדברים כי 
מרדכי היהודי בא לתאר את מוצאו מאזור 
יהודה ולא בהכרח את מוצא שבטו או הסבר 
והוא אכן היה משני הוריו משבט  אחר, 

בנימין. 
מאמר מעובד מתוך הספר החדש "השמות 
ברק  בני  תימן",  יהודי  בקרב  הפרטיים 

.327-323 תשע"ו, ע' 
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פנינים וחידודי לשון
דוד חוברי

אלעצפור בידסלה ואנה בנדקלה - הציפור מתעלסת ואני נשרפת.המשמעות הילד 
טרוד במשחקים שעה שהוריו זקוקים לעזרתו.
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מרדכי יצהרי
מתי אירע נס פורים

חג הפורים - נס פורים ועיקריו

לפי הכתוב במגילת אסתר, מרדכי בן יאיר בן 
שמעי בן קיש איש ימיני "ָהְגָלה מירושלים, 
יכניה מלך  ָהְגְלָתה, עם  עם הגולה אשר 
ֶהְגָלה נבוכדנצר מלך בבל"  יהודה, אשר 
)שם ב' ו(, כלומר בשנת ג'קס"ג לב"ע )597 
לפני מנינם(. מרדכי, הוא מבני בניו של קיש 
אבי שאול המלך, והמן, הוא מבני בניו של 

אגג מלך עמלק.
בשנת ג'רע"ח לב"ע )482 לפני מנינם( היתה 
השנה השלישית למלכות אחשורוש. אעפ"י 
שעברו שמונה מאות שנה מאז מלחמת 
שאול מלך ישראל באגג העמלקי, נשארה 
שנאת עמלק לישראל מפעפעת בלב צאצאיו 

בראשות המן האגגי.
בהיסטוריה העתיקה של עם ישראל, נעשו 
לו שלושה נסים בולטים. הראשון; האותות 
והמופתים וקריעת ים סוף בצאתו מעבדות 
לחירות, השני; באמצעות מרדכי ואסתר 
נצחון  והשלישי;  אחשורוש,  בתקופת 

החשמונאים על היוונים.
לא לחינם החמירה תורה עם עמלק, בגין 
להילחם  בבואו  הבזוייה  רוחו  שפלות 
בישראל ברפידים, מבלי שהיה להם כל 
ענין לפתוח במלחמה נגדו. התורה מדגישה 
ר  ה: "ָזכֹור ֵאת ֲאֶשׁ את חומרת מעשהו, ּוְמַצָוּ
ְצָרִים:  ֵצאְתֶכם ִמִמּ ֶרְך ְבּ ֶדּ ה ְלָך ֲעָמֵלק, ַבּ ָעָשׂ
ִלים  ֱחָשׁ ַהֶנּ ל  ָכּ ָך  ְבּ ב  ַוְיַזֵנּ ֶרְך,  ֶדּ ַבּ ָקְרָך  ר  ֲאֶשׁ
ה ָעֵיף ְוָיֵגַע, ְולֹא ָיֵרא ֱא-לִֹהים"  ַאֲחֶריָך, ְוַאָתּ

)דברים,כה,יז-יח(.
רקמת  טויית  את  לנו  מספרת  האגדה 
המזימה שרקמו אותם רשעים והשתלשלות 
עלילותיה המנומקת: "בשעה שאמר המן 
הרשע לאחשורוש: בוא ונאבד את ישראל 
מן העולם – מיד שלח וקבץ את כל חכמי 
אומות העולם. באו כולם לפניו, ואמר להם 

זו מן  אחשורוש: רצונכם שנאבד אומה 
העולם ? אמרו לו כולם בבת אחת: מי הוא 
זה ואיזה הוא אשר מלאו לבו לעשות כן ? 
שאם אתה מאבד את ישראל מן העולם, 
אין העולם מתקיים, שאין העולם מתקיים, 
אלא בשביל התורה שניתנה להם לישראל, 
וישראל נקראים קרובים – ואדם שרוצה 
הקדוש  של  ובבניו  בקרוביו  יד  לשלוח 
ֵלט ? לפי שהוא שליט  ברוך הוא, איך ִיָמּ
בעליונים ותחתונים ונפש כל חי בידו להגביה 
התבונן  לך  ולהחיות;  להמית  ולהשפיל, 
במלכים הראשונים, שעברו על שפשטו 
ידיהם בישראל. מה עלתה בהם, כמו פרעה 

וסנחריב.
אמר להם המן: הא-ל שטיבע את פרעה בים 
ועשה לישראל נסים וגבורות ששמעתם – 
כבר הוא זקן, ואינו יכול לעשות כלום, שכבר 
עלה נבוכדנצר והחריב ביתו, ושרף היכלו 
והגלה את ישראל ופיזרם בין האומות. והיכן 
כוחו וגבורתו ? – שכבר הזקין ! כיון שאמר 

להם כך, מיד קיבלו דבריו.
 167 מונה  אסתר,  מגילת  הענין;  לעצם 
פסוקים המחולקים לעשרה פרקים. מנין 
המילים: 3045 ומנין האותיות 11600. המקור 
לשם "פורים" בפסוק: "על כן קראו לימים 
האלה פורים" )אסתר ט, כו(. עיקר שמה של 
המגילה הוא "אגרת" עפ"י הכתוב: "ותכתוב 
אסתר המלכה בת אביחיל ומרדכי היהודי 
את כל תוקף, לקיים את אגרת הפורים 

הזאת השנית" )שם, כט(.
חז"ל כינו חמשה ספרים בשם "מגילות" 
וקבעו מועדי קריאתם: שיר השירים בחג 
הפסח, רות בחג השבועות, איכה בתשעה 
באב, קוהלת בחג הסוכות, ואסתר בפורים. 
ארבע מצוות מדרבנן שנקבעו לפורים, מקורן 
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במגילת אסתר:  א( מקרא מגילה. ב( משתה 
ושמחה. ג( משלוח מנות איש לרעהו. ד( 

מתנות לאביונים.
יחד עם זאת, תיקנו חכמים לקרוא בתורה 
פרשת עמלק שבסוף סדר "בשלח" ולהזכיר 
נס פורים בתפלה ובברכת המזון, דהינו "על 
הנסים", ואין אומרים "הלל" בפורים, כיון 

שקריאת המגילה היא הילולו של היום.
נס  על  הלל  קוראים  שאין  השני  הטעם 
שבחוצה לארץ. על השאלה; הרי אומרים הלל 
על נס יציאת מצרים ? התשובה: "עד שלא 
נכנסו לארץ ישראל, הוכשרו כל הארצות 
לומר שירה; משנכנסו לארץ – נפסלו כל 
הארצות, ולא הוכשרה לומר שירה אלא ארץ 

ישראל בלבד.
טעם אחר מובא בגמרא: לפי שבהלל אומרים: 
"הללו עבדי ה' – ולא עבדי פרעה, אבל כאן, 
אחר נס פורים, עדיין אנו עבדי אחשורוש" 
)ר' מגילה יד(. כל המצוות המוזכרות לעיל 
נוהגות ביום י"ד באדר בערי הפרזות, ובערים 
המוקפות חומה מימי יהושע בן נון, נוהגות 

בט"ו בו.
על  חובה  ובלילה,  ביום  קריאת המגילה 
האנשים, הנשים, גרים ועבדים משוחררים. 
חז"ל קבעו: מבטלין תלמוד תורה כדי לשמוע 
מקרא מגילה, ק"ו לשאר המצוות שכולן 
דבר  לך  ואין  מגילה,  מקרא  מפני  נדחין 
שמקרא מגילה נדחה מפניו חוץ ממת מצוה 
שאין לו קוברים, שהפוגע בו קוברו תחילה 
ואחר כך קורא את המגילה, וכל מי שחייב 
במצוות ושמע מפי הקורא, יצא כאילו קרא 

בעצמו; והוא, שהקורא חייב במצוות.
שני הימים י"ד וט"ו באדר ראשון ובאדר שני, 
אסורים בהספד ותענית, ומותרין בעשיית 
מלאכה. אעפ"כ, אמרו חכמים: כל העושה 
מלאכה ביום פורים, אינו רואה סימן ברכה 

לעולם.
הרמב"ם, מסביר כיצד לנהוג בקיום מצוות 
פורים בזו הלשון: "כיצד חובת סעודה זו 
? – שיאכל בשר ויתקן סעודה נאה, כפי 
אשר תמצא ידו. ושותה יין עד שישתכר 

וכן חייב אדם לשלוח  ויירדם בשכרותו. 
שתי מנות בשר או שני מיני תבשיל או שני 
מיני אוכלין לחברו, שנאמר: "ומשלוח מנות 
איש לרעהו", שתי מנות לאיש אחד, וכל 
המרבה לשלוח לרעים, משובח, ואם אין 
לו, מחליף עם חברו: זה שולח לזה סעודתו, 
וזה שולח לזה סעודתו, כדי לקיים "ומשלוח 
מנות איש לרעהו". משמעות דברי חז"ל: 
ָלא  ְדּ א ַעד  פּוַריָיּ ְבּ וֵמי  ַסּ ִלַבּ יׁש  ִאיֵנּ ב  "ִמַחיַיּ
ַכי" )מגילה ז'  ין ָארּור ָהָמן ְלָברּוְך ָמְרֳדּ ע ֵבּ ִיַדּ
ע"ב(. מוסברים היטב בפסיקה ההלכתית 
של הרמב"ם, "ושותה יין עד שישתכר ויירדם 
בשכרותו", ולא כפי שהמוני העם התירו את 
הרצועה, מתבזים ומתהוללים בפהרסיא 
בידיהם,  מונף  מצוה"  של  "כשבקבוק 
ואף חושבים שמצוה לשתות לשכרה עד 
שהוא לא יבחין בין ימינו לשמאלו ויתבלבל 
באמירת "ארור המן" ל"ברוך מרדכי" בצורה 
מהופכת, רח"ל. ואני שמעתי הסבר על כך 
מפי מ"ו אבי, שהחכמים כבר קבעו: "לא תרוי 
ָלא  ולא תחטי", ומשמעות האמירה "ַעד ְדּ
ע"; שתוך נמנומו בשינה, יקשה לו להבחין  ִיַדּ
באותה שעה, בין אלו שאומרים בעת השקת 
הכוסיות: "ארור המן", לבין אלו שמשיבים 
להם: "ברוך מרדכי". וכתב ר' מנחם המאירי: 
"חייב אדם להרבות בשמחה ביום זה באכילה 
ובשתייה עד שלא יחסר שום דבר, ומכל 
מקום אין אנו מצווין להשתכר ולהפחית 
עצמנו מתוך השמחה, שלא נצטווינו על 
שמחה של הוללות ושל שטות אלא בשמחה 
של תענוג, שיגיע מתוכה לאהבת השם 

יתברך והודעה על הנסים שעשה לנו".
שמחת פורים היא שמחה של מצוה לשמה, 
ולא כפי שמתנהגים ההמונים בדור הזה, 
להשמיע רעשים ופיצוצים תוך כדי קריאת 
משונות  ִלְבִרּיֹות  להתחפש  או  המגילה, 
ולבישת בגדי נשים לאנשים וכיוצא בזה. 
תורת ישראל אוסרת על כל איש ואשה 
מישראל להשתמש בלבוש נשים לאנשים 
ולהיפך. מעשים כאלה הוגדרו בתורת ישראל 
ְגַבר ַעל  ּקּון ֵזין ִדּ כמעשי תועבה: "ָלא ְיֵהי ִתּ
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ָתא". רס"ג  ִתּקּוֵני ִאְתּ ַבר ְבּ ן ְגּ ַקּ ָתא, ְוָלא ִיַתּ ִאְתּ
אל  ַגּ ּכּון ַאַלאּת ַאלִרּ תרגמו בערבית: "ַלא ְתּ
ַזּי  אל  ַגּ ַאלִרּ ס  ַילַבּ ְוַלא  ַסא,  ַאלִנּ )א(  ֲעַלי' 
ֵלי הגברים על הנשים,  ַסא" )לא יהיו ְכּ ַאלִנּ
ולא ילבשו הגברים כמו הנשים"(. רש"י 
מבהיר את האיסור; כיון שיש בכך מטרה: 
"לילך ולישב בין הנשים". ר' אליעזר בן יעקב 
שאמר: "שלא יכחול ושלא יפרכס בבגדי 
צבעונין כאשה", ור' שמואל צ'אהרי מסביר 
את הענין בספרו "דברי שמואל", בזו הלשון: 
בהם  שיתדמה  מעשים  העושה  "האיש 
לאשה, הרי הוא תועבה ומעשיו תועבה..." 
והוא מוסיף בהמשך: "ואחת מדרכי עבודה 
זרה ומעבודתה, שהאיש ילבש מלבוש אשה 
בעבודת כוכב נוגה, והאשה תלבוש מלבוש 
איש בעבודת כוכב מאדים, וכבר זכר כל זה 
רבינו הרמב"ם ע"ה בחלק שלישי מהמורה... 
אמרו החכמים ע"ה, אסור להסתכל בבגדי 
צבעונין של אשה, מפני שזה מביא לידי 
הרהור עבירה, ומכל שכן כשהם עליו לבוש 

בהן. ומכאן אנו למדין למה שהורגלו המון 
העם בהיתר ללבוש איש בגדי אשה, ואשה 
בגדי איש ביום הפורים, מפני שנתלו באחד 
מגדולי האחרונים שהתיר להם התועבה 
הזאת ביום הפורים, ואין איש שם על לב, 
היאך אפשר שתתבטל מצות לא תעשה של 
תורה ביום אחד בשנה, ואין ספק שהתועבה 
הזאת קיבלו אותה ההמון ממנהגי עם שיש 
להם יום אחד בשנה שהזנות מותרת בו 
להם, ברוך השם א-לוהי ישראל שקידשנו 

בקדושתו".

כאמור לעיל, עיקר השמחה בפורים מבוססת 
על קיום ארבע המצוות ככתבן וכלשונן. 
ההתנהגות בבתי הכנסת ובתוך הבתים, 
מושתתת בעיקר על הצד הרוחני ועל שמחה 
של מצוה לשמה, ולאו דוקא על הסממנים 
החומריים שבאמצעותם משתעשעים בני 

הנעורים מחוץ לבתי כנסת.

פרופ׳ זוהר עמר

חקר הצמחים בתימן

קצח הגינה ֻקְחַּתה, חבה אלסודא

גזורים  נמוך, בעל עלים  צמח חד שנתי 
לאונות צרות. לפרחים צורה ייחודית; בעל 
חמישה עלי כותרת לבנים או תכלכלים. 
עלי השחלה מתפתחים למפוחיות דמויות 
הלקט, המכיל זרעים קטנים, מזוותים, בצבע 
שחור עם טעם אופייני. צמח תרבות קדום 
ונזכר במקרא לצד  אשר שימש כתבלין 

הכמון )ישעיהו כח כה-כז(.
גדל בתרבות בתימן ונמכר בשווקים עם 
שאר מיני התבלין.  מוסיפים אותו למיני 
מאפה כמו כעכים או לביבות )זלביה(. הוא 
שימש כהגנה מפני עין הרע ועל כן הוכנסו 
גרגריו עם ענפי פיגם וסממנים נוספים לכיס 

בד קטן שנתלה על צוואר התינוקות. שימוש 
מיוחד נעשה בתימן בצמח כפתיון ללכידת 
ומוסיפים  דגים. טוחנים מגרגרי הצמח 
לקמח ומים ועושים מהם כדורים קטנים. 
הדגים בולעים את הפתיון משתכרים, צפים 

ונאספים ללא כל עמל. 
הקצח נמנה עם סממני המרפא התימנים. 
אכילת גרגריו שימשו כנגד תולעים בבני 
המעיים. מיצוי מהזרעים עם חומץ שימש 
כממרח נגד נפיחות בגוף, פצעים וגרדת 
בעור. תה מהזרעים שימש להקלת הנשימה, 
שתייה  ליחה.  והוצאת  הצטננות  נגד 

ממושכת מגבירה את הפרשת השתן. 
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מדור משפחה

אהובה בן שלום
מעגל חיי משפחה

 ahuvabns@gmail.com   |  050-2399543  :להזמנת הרצאות

בגליון הקודם דיברנו על גיל ההתבגרות, ניסינו 
להבין מה מאפשר את מרד הנעורים, מה גורם 
להורים לפחד מתקופה זו ומה חשוב להורים 
לדעת על מנת להתכונן נכון יותר להתמודדות 

המורכבת.

בגליון זה נדבר על הקן המתרוקן - תחנה 
שבה ההורים חווים ומתמודדים כאשר ילדיהם 

עוזבים את הבית.

מדובר על תחנה מאוד ארוכה המושפעת 
מפערי הגילאים של הילדים. התחנה מתחילה 
כאשר הילד הגדול יוצא לצבא ומסתיימת 

כאשר הילד האחרון יוצא מהבית.

להלן מספר דילמות מיני רבות שמעסיקות 
את ההורים בתקופה זו: עד כמה להתערב 
בחייהם של ילדינו המתבגרים שעזבו את 
הבית, עד כמה הם רוצים שנתערב בחייהם, 
איך אנחנו ההורים יכולים עדין להגן ולהשפיע 
על הילדים ומה מקומה של הסמכות ההורית, 
עד כמה דעת ההורים נחשבת כאשר הילד 
נקלע לקשיים, האם הבית שלנו הוא עדין 
הבית שלהם, האם הרכב שלנו הוא עדין הרכב 
שלהם, האם כאשר אני קונה לעצמי אני צריך 
לקנות גם להם, האם הבית שלי הוא המחסן 
שלהם, האם הילדים אורחים או לא, איך נעביר 
ביקורת על סגנון החיים שלהם, האם אנחנו 
מממנים את הטיול לחו"ל? לימודי תואר 

ראשון ושני?

נוספות  זוג  בני  מביאים  הילדים  וכאשר 
דילמות: מה קורה כאשר בני הזוג שלהם לא 

מוצאים חן בעינינו האם יש לנו אמירה? 

איך עדין להיות משמעותיים בקשר

את  שמעסיקות  מהדילמות  מקצת  אלו 
האם   – קובע  מה  היא  והשאלה  ההורים 
רווחת ההורים או רווחת הילד. השנים עברו, 
ההורים התבגרו ואז או שהם פגיעים יותר 
או שהם דומיננטים יותר. יש הורים שמגלים 
לפתע את כל הדברים שהתעלמו מהם במשך 
השנים ואולי אף טאטאו אותם מתחת לשטיח. 
ההורים מגלים לפתע שקורה משהו בעקבות 

הנפרדות מהילדים.

התחנה הזו שקראנו לה הקן המתרוקן יושבת 
בעצם על סגנון חיים.

אז האם יש דרך מומלצת להתנהלות ההורית?

ובכן: אין נכון או לא נכון ואין דרך אחת נכונה 
מכיון שהכל סובייקטיבי.

הפתרון של הקן המתרוקן הוא הידברות 
נקי,  ממקום  אליה  להגיע  חייבים  כאשר 
וממקום של אמפטיה האומר: תכניס את 
עצמך לפרק זמן קצר לנעלי האחר ותנסה 

להבין מה הילד מרגיש.

מכיון שמדובר על תחנה שיושבת על סגנון 
החיים של ההורים ושל ילדיהם, ההתנהלות 
ההורית קשורה בראש ובראשונה להגדרת 
גבולות. איפה הגבול מתחיל ואיפה הוא נגמר 
תוך רגישות לצרכיו של האחר ומבלי לבטל 

את צרכי ההורה.
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אוצר הפתגמים

מרדכי יצהרי

ד״ר כרמלה אבדר צילום: יאיר חובב

יּב: ִבּ יּב – ַסאע ַאלּזֲ ַאלֲחּבִ
תרגום: האהוב – כמו הצימוקים.

פירוש: כל תושבי תימן בלי יוצא מהכלל, אהבו אכילת הצימוקים. 
גם התשּורות בין אהובים התבססו בעיקר על משלוח צימוקים. 

ר"ל כשם שהצימוקים אהובים, כך גם האהוב לאוהבו.

ִחּב: ּכַרּה, ַפאַרקּתְ ַמא ּתְ ִאַד'א ְרַאיּת ַמא ּתִ
תרגום: אם ראית מה ששנוי עליך, היפרד ממי שאתה אוהב.

פירוש: אם בסביבה או בחברה שאתה מצוי בתוכה, גלית תופעות שליליות שאתה 
מואס בהן, עדיף שתתרחק מתוכה, אפילו שע"י כך אתה נאלץ להיפרד מחכמים או 

מאוהבים שחשבת להישאר בקרבתם, כיון שיש בכך, מעין "אליה וקוץ בה".

ַמאֻלּה: ִחּב ַאלִעים – ִחּב ּגְ ִאַד'א ַאְנּת ְתּ
תרגום: אם אתה אוהב את הדבר הטוב – אהוב את יפיו.

פירוש: משל לאהבה מתמשכת בתוך משפחה, ר"ל, אם אתה אוהב את בנך אהֹוב 
ּה"  אלֹֻ ַמּ גם האהוב עליו: אשתו, בניו וכיו"ב. קיימת לסיפא נוסחה אחרת: "ִחּב ַגּ

שמשמעותו, אהוב מי שנשאתו בבטנה.

מאוצרות המוזיאון

מקום: צפון תימן.
תאריך ייצור:  המאה ה-20.

חומרים: כסף.
מידות: אורך – 25 ס"מ, קוטר מטבע – 4 ס"מ.

תיאור הפריט: המטבע )ריאל, קרש( הוא הטאלר האוסטרי. 
בשל איכות הכסף הגבוהה ובשל חוסר היציבות של המטבע המקומי הוא הפך בתימן למטבע 
עובר לסוחר, למרכיב בתכשיט כמו בענק שלפנינו, ולחומר גלם מועדף על הצורפים. את 
הטאלרים הנפיקו לצורכי מסחר בין אירופה למזרח התיכון, והמשיכו להנפיק אותם באותה 
מתכונת כולל השנה – 1780, גם במאות ה-19 וה-20. שנת 1780, הייתה סימן לאיכות הכסף 
של המטבע. מצדו האחד של המטבע - סמל הקיסרות האוסטרו-הונגרית )נשר דו-ראשי(, 
ומצדו האחר – דיוקן הקיסרית מריה תרזה מבית הבסבורג. יהודי תימן נהגו לענוד את המטבע 
כאשר סמל הקיסרות )ולא הדיוקן האנושי( בצדו הנראה לעין, כדי לא להפר את הדיבר השני.  
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אנשים מפורסמים

הדיין ר' יחיא בן משה קרואני
נולד בשנת 1690 ונפטר בשנת 1765. היה חתום על פסקי דין רבים עם הדיינים בני 
זמנו ר' פנחס בן שלמה ,יחיא בן משה ומהרי"ץ. יתכן ושמש לא מעט כדיין מחליף. 

חיבר שני ספרים קבליים: 'ספר סגולות לרבי שלום קורח' וספר 'לחם שלמה'.
הדיין ר' סעיד קהא

לא ידוע בדיוק התאריך לידתו ופטירתו. אך חי בשליש האחרון של המאה ה-18 
ושימש ככל הנראה כדיין מחליף. שהרי הוא חתום על מספר שטרות של בית הדין 
בצנעא באותה תקופה. בדומה לו מוצאים אנו את חתימותיהם של הדיינים המחליפים 

הבאים בני אותה תקופה.
ר' אברהם טהירי, ר' סעיד נחום, ר' דוד קאהרי, ר' סעיד תנעמי,

כל אלה שמשו כדיינים מחליפים בין השנים 1735 1747-.
הדיין ר' שלום בן הדיין ר' יוסף בשארי

נולד ב-1701 ונפטר ב-1771. היה דיין חבר לר' פנחס בן שלמה עראקי בראשות האב 
בית דין ר' סעדיה קטיעי. שרת בדיינות משנת 1749 עד מותו במשך 22 שנה. 

מהרי"ץ כתב קינה על מותו.

סיוע במימון לטיפולי שיניים ליוצאי תימן ועדן

דיינים בני המאה ה-18

הקרן ע"ש פנחס יהודה והאגודה לטיפוח חברה ותרבות מורשת יהודי תימן מכריזים על מתן 
סיוע לטיפולי שיניים למשפחות נזקקות מקרב יוצאי תימן ועדן.

משפחות של יוצאי תימן ועדן המקבלות הבטחת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי או 
המטופלות במחלקות הרווחה יכולות להגיש בקשה לסיוע בקבלת טיפולי שיניים.
הבקשות יוגשו באמצעות טפסים שניתן לקבל במשרדי האגודה לטיפוח חברה ותרבות 

מורשת יהודי תימן בכיכר העצמאות 11 נתניה. 

hatemanim@gmail.com לפרטים: טל׳:  09-8331325   |   פקס:  09-8614712   |    מייל
הזכאים בהתאם לקריטריונים הללו יקבלו טיפול במרפאות שיניים של רשת כללית סמייל. 

)הטיפולים לא כוללים הלבנת שיניים, יישור שיניים ואורתודנטיה(. 
סכום ההשתתפות לכל מטופל עד ₪6,000.
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כתב העת המדעי-תימא | הוצאת כתב העת - תהודה | המכון לחקר יהדות תימן ותרבותה 

ע״ש עובדיה בן-שלום | ימי עיון ותרבות | הוצאת ספרים | מלגות לסטודנטים

פעילות             האגודה


