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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' 47

חודש טבת 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

אש חודש טבת מסיים את חג החנוכה ואת ר
לטיפוח  האגודה   .2019 האזרחית  השנה 
מסיימת  ומחקר  תיעוד  ותרבות,  חברה 
ותרבות  עיון  בימי   2019 הפעילות  שנת  את 
זו, גיליון חודש טבת  מסורתיים באילת. במה 
את  בקצרה  לסכם  המתאימה  המסגרת  היא 
2019, ולהציג בקצרה  פעילות האגודה בשנת 
.2020 עיקרי הפעילות המתוכננת לשנת  את 

מבבל,  הובא  החודשים,  כל  כמו  טבת  השם 
ובאשורית נקרא "טבתו" מלשון טביעה ושקיעה 
בבוץ, כי בחודש זה מתרבים הגשמים והדרכים 
הופכות בוציות. במדרש מובא, כי טבת מלשון 
טובה, כי בחודש זה היתה טובה לישראל, כי 
הדסה היא אסתר נלקחה למלך אחשורוש ובכך 
צמחה טובה לעם ישראל והיא השפיעה לבטל את 
גזירת המן. יש המסבירים את שם החודש, מלשון 
הטבה ושיפור שהרי ראש חודש טבת חל בחנוכה 
והוא מקבל את הארת הנרות על כל ימי החודש. 
ננסה להיאחז בפרשנות זו ולבחון במה יכולים או 
להיטיב עוד ולהאיר את ההיבטים התרבותיים 
השונים.  בנושאים  תימן  יהודי  מסורות  של 

שנת תשע"ט הייתה השנה בה מלאו 400 שנה 
להולדת ר' שלום שבזי. האגודה הביאה השנה 
את דמותו ויצירתו של גדול המשוררים, לבמות 
בירושלים,  דוד  מרכזיות ברחבי הארץ: מגדל 
בנתניה,  העצמאות  כיכר  ירושלים,  תיאטרון 
מושב אחיעזר ומקומות רבים נוספים. חשפנו 
את עושר יצירתו בפני עשרות אלפי אנשים ולא 
רק בני עדת יהודי תימן, אלא כלל אזרחי ישראל. 
בנושא זה גולת הכותרת של פעילות האגודה, לא 
רק מופעים מושקעים ואיכותיים לקהל הרחב, 
אלא הוצאה לאור בימים הקרובים של ספר אשר 
יכלול מאמרים על שירתו ויצירתו של ר' שלום 
שבזי, פרי עטו של פרופ' יוסף יובל טובי, בהוצאת 
האגודה. אני תקווה כי ספר זה יגיע לספריות 
רבות, למערכת החינוך ולבתים רבים בישראל. 
לעשרות  מלגות  הענקנו  לה,  שחלפה  בשנה 
סטודנטים לסיוע בלימודיהם. הענקנו להם גם את 
הזכות לראיין את "זקני השבט", לתעד זיכרונות 

מתימן, אורחות חיים, עלייה והתיישבות. ראיונות 
אלה נמצאים במדיה דיגיטלית ואנו מעמידים 
אותם לצפייה, האזנה ועיון לחוקרים ולקהל הרחב.

מוזיאון האגודה בנתניה אירח עשרות קבוצות 
ומבקרים  תיירים  ספר,  בתי  הארץ,  מרחבי 
רבים אשר שמחו לראות ולחוות את אוצרות 
במוזיאון. המוצגים  תימן  יהודי  של  התרבות 

במסגרת ההוצאה לאור של האגודה ומכון המחקר 
ע"ש עובדיה בן שלום, אבי מורי מייסד האגודה, 
פרסמנו מספר ספרים ובחודש כסלו בכפר המכביה 
השקנו את כתבי העת "תימא" ו"תהודה" במסגרת 
יום עיון אקדמי בנוכחות חוקרים ומשתתפים רבים.

בשנה הקרובה שנת 2020, נציין 50 שנה לייסוד 
האגודה ע"י קבוצת חברים אשר הלכו עם החזון 
והרעיון של אבא מורי, עובדיה בן שלום, הקימו 
את האגודה והפכו אותה לאבן שואבת לאלפי 
חברות וחברים בארץ ובעולם ומקור השראה 
תימן.  יהודי  תרבות  בנושא  רבות  לפעולות 

את שנת היובל לאגודה נציין באירועים ברחבי הארץ 
ובפעולות תרבות ומחקר המאפיינות את גרעין 
העשייה של האגודה. אנו נקיים קונגרס בינלאומי, 
השביעי במספר, בשיתוף מכון בן צבי במהלך 3 
ימים בחודש פברואר הקרוב בירושלים. )24-26 
2020, כ"ט בשבט-א' באדר תש"ף(. בפברואר 

בשנת היובל מתכוונים אנו להוציא לאור, את הכרך 
הראשון בסדרה של הדיואן המדעי הראשון של 
שירי ר' שלום שבזי. הדיואן, בהוצאת האגודה 
ובעריכת פרופ' יוסף יובל טובי יכלול את כל שירי 
המשורר הידועים עד כה. המהדורה המדעית, צפויה 
להיות נגישה לכל. השירים יעברו הגהה מקצועית 
והשוואה לכתבי יד והטכסטים המקוריים בערבית 
ובארמית יתורגמו לעברית. במקביל נמשיך להזמין 
את הציבור לימי עיון ותרבות, להפקות מקוריות 
מקצועיים  הרכבים  עם  ליצור  בכוונתנו  אשר 
וחדשניים, להמשיך ולחלק מלגות לסטודנטים 
ולהעניק פרסי מחקר לעידוד חוקרים צעירים. 
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עותניאל מנצור

מנהג החלאקה בקהילות עם ישראלדבר העורך

כאשר אנו מסתכלים על מנהג החלאקה אנו 
נראה שמבחינה היסטורית המנהג אינו קדום, 
ואולי אף מנהג חדש, שכן הראשון שהזכיר 
את המנהג הוא הרדב"ז, שכתב זאת לראשונה 
לפני כ-450 שנה, בשו"ת הרדב"ז )ח"ב ס' 
תר"ח( וציין שיש כאלה שנהגו לנדור לגלח 
את הבן בקבר שמואל הנביא ולתת משקל 
השיער לצורכי המקום, להדלקת נרות וכדומה. 
ברם, שני דברים עיקריים אינם מופיעים 

והם: בדבריו, 
א. אין אזכור למקור כלל וכלל. 

ב. אין ציון של גיל מדויק לתגלחת מעין זו.

לחיזוק מנהג זה כבר רואים אנו בדבריו של 
הרב חיים ויטאל שמעיד עדות מהאר"י ז"ל 
שכאשר היה משתתף בהילולת ל"ג בעומר 
במירון, היה דואג לעשות יום משתה ושמחה 
בעת הגילוח וכל זה דווקא על הר מירון, וכתב: 
"הרב רבי יונתן שאגי"ש העיד לי שבשנה 
האחרונה קודם שהלכתי אני אצלו ללמוד 
עם מורי ז"ל ]האר"י[, שהוליך את בנו הקטן 
לשם עם כל אנשי ביתו, ושם גילחו את ראשו 
כמנהג הידוע, ועשה שם יום משתה ושמחה 
וכו' וכתבתי כל זה להורות כי יש שורש במנהג 

הזה" )שער הכוונות, דרוש יב(.
יערי  אברהם  של  בדבריו  חזיתי  בנוסף, 
שהביא דעה מדוע עורכים חלאקה במירון 
דווקא, וכתב שהמנהג לערוך חלאקה במירון 
מקורו במנהג לעלות לקבר שמואל הנביא 
ביום פטירתו ]כ"ח אייר[ )שו"ת הרדב"ז ס' 
תק"ח(, ולגלח שם את ראשם של הקטנים 
לצורך  השערות  משקל  כנגד  כסף  ולתת 
תחזוקת המקום או לעניים. בעקבות מניעת 
השלטונות העות'מאניים )בשנת ש"ל – 1570( 
להגיע למקום, העבירו את המנהג צפונה, להר 
מירון, ושם המשיכו את הטקס בל"ג בעומר 
על קברו של הרשב"י )אברהם יערי, תולדות 
ההילולא במירון, תרביץ לא( יש לומר עדות 
נוספת מהרבי של חב"ד רבי מנחם מנדל 
שניאורסון )הרבי מליובאוויטש ז"ל( שהיה 
אומר שהתגלחת הראשונה צריכה להיות על 

יד קבר של צדיק, והורה לתלמידיו שמי שאינו 
יכול להיות על יד קבר של צדיק צריך לחשוב 
עליו בזמן החלאקה, "ומקום שמחשבתו של 
אדם נמצאת, שם הוא נמצא", והביא דבריו 
ע"פ חידושו של הבעש"ט ז"ל )'ליקוטי שיחות' 

חלק יד, עמ' שעח(
א"כ דווקא גזיזת השערות והפיכת הילד מאיש 
שעיר )עשו( לאיש חלק )יעקב(, יש בה כדי 
לסמל את כניסתו של הילד לעולם התורה 
- עולמו של יעקב. כך יש בידנו מקור נוסף 
למושג "חלאקה" - מלשון המקרא "ואנוכי 

איש חלק".
יש לציין שהיו כאלה שניסו לבטא למנהג 
הגיל  שזה  משום  רוחני-תורני,  אופי  זה 
וכך  הראש  פאות  את  לקטן  שמשאירים 
זה  מנהג  השכינה.  לכנפי  אותו  מכניסים 
במקומות  והתקבל  רבות  בקהילות  תפס 
רבים, ואפילו נכנס לקטעי תפילות שחוברו 

האחרונות. בתקופות 
ועוד כתב בעל 'השערי תשובה' שציין את 

מנהג זה אך ללא שום ציון של גיל, וז"ל: 
"המנהג בארץ ישראל לעשות שמחה בתגלחת 
הראשונה של קטן, שמחנכין אותו במצוה 

להיות לו פאות הראש".

בכדי להעניק למנהג זה משמעות רוחנית, 
הדגישו תלמידי האר"י את השארת פאות 
הראש לקטן, כפי שנראה מתוך התפילה 
הנקראת במעמד החלאקה "ובזכות מצות 
פאת הראש, שציויתנו בתורתך לא תקיפו 
מתקיימת  זו  משמעות  ראשכם".  פאת 
בתספורת הראשונה של הילד, ולאו דווקא 
בגיל שלוש. וכן כתב השערי תשובה בשם 
גינת ורדים: "מותר להשהות שמחת התגלחת 
שעושין לקטן כדי להגדיל השמחה במועד 
ומצוה נמי איכא בכך ]ומגלחין על ידי ספר 
ישראל[ וכו' ע"ש. והענין של שמחה הוא מנהג 
ארץ ישראל גם כן שעושין שמחה בתגלחת 
הראשונה של קטן שמחנכין אותו במצוה 
להיות לו פיאות הראש". בחודש הבא נראה 

את מנהג תימן על נושא החלאקה.
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משה אוסי

דוד חוברי

על קצה הלשון לחודש טבת

פנינים וחידודי לשון

א. טובעים בטבת?

 טבת הוא החודש העשירי בשנה המתחילה 
בניסן. בתנ"ך הוא מוזכר במגילת אסתר: 
החודש  שם  של  מקורו  ט"ז(.  ב'  )אסתר 
כשמותיהם של שאר החודשים גלות בשפת 
הגלות בבבל; בשפה האכדית 'טביתו' פירושו 
משהו ששוקעים בו, וזאת כנראה בעקבות 
הגשמים והבוץ העמוק אשר מאפיינים את 
החודש הזה. השורש העברי טב"ע מקביל 
לשקוע  משמעו  לטבוע  והפועל  ל'טבת', 
בתוך החומר, ומכאן לטבוע במים או לטבוע 
מטבעות. בחודש זה חל צום עשרה בטבת 
שבא לציין את המצור שערך צבא נבוכדנאצר 

על ירושלים. סמלו של המזל הוא גדי.

 ב. על צום עשרה בטבת

צום זה נקבע לציון היום, שבו החל המצור של 
צבא נבוכנאצר מלך בבל על י"ם. על המועד 

המדוייק מנבא הקב"ה את הנביא יחזקאל: 
יִעית )למלכות  ׁשִ ָנה ַהּתְ ָ ּשׁ "ַוְיִהי ְדַבר ה' ֵאַלי ּבַ
ַלחֶֹדׁש  ָעׂשֹור  ּבֶ יִרי  ָהֲעׂשִ חֶֹדׁש  ּבַ צדקיהו( 
ָתב ְלָך ֶאת  ן ָאָדם ּכְ )בעשרה בטבת( ֵלאמֹר. ּבֶ
ה ָסַמך )התקרב(  ם ַהּיֹום ֶאת ֶעֶצם ַהּיֹום ַהּזֶ ׁשֵ
ה" )כ"ד  ֶעֶצם ַהּיֹום ַהּזֶ ם ּבְ ַלִ ֶבל ֶאל ְירּוׁשָ ֶמֶלְך ּבָ
א'-ב'(. למרות שהנביא ידע, שהחורבן בוא 
יבוא, הוא מזדעזע, כאשר הוא שומע על 
'היום'  המלה  את  ה'  מדגיש  ולכך  הרעה; 
שלוש פעמים – האסון אכן ממשמש ובא. 
בדורנו קבעה הרבנות הראשית את היום 
הזה כיום הקדיש הכללי לזכר חללי השואה, 
שלא נודע יום עלייתם למרום, הי"ד. ונתפלל 
שדברי הנביא זכריה יתקיימו בקרוב בימינו: 
"ּכֹה-ָאַמר ה' ְצָבאֹות צֹום ָהְרִביִעי )י"ז בתמוז( 
ִביִעי )ג'  ְ י )תשעה באב( ְוצֹום ַהּשׁ ְוצֹום ַהֲחִמיׁשִ
יִרי )עשרה  בתשרי – צום גדליה( ְוצֹום ָהֲעׂשִ
ְמָחה  ׂשֹון ּוְלׂשִ בטבת( ִיְהֶיה ְלֵבית ְיהּוָדה ְלׂשָ
לֹום ֱאָהבּו" )ח'  ָ ּוְלמֲֹעִדים טֹוִבים ְוָהֱאֶמת ְוַהּשׁ

י"ט(.   אכי"ר! 

ארור אלכ'וברה וברוך אלויחדה 
ארורה השותפות וברוכה היחידות.

אלכיסל, אימייתה
העצלות תמיתנו. על דרך הכתוב במשלי כ"א 25: 

"תאות עצל תמיתנו".

  Mosheossi@gmail.com    09-8335016 לשיעורים והרצאות
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דוד חוברי

היסטוריה - יהדות תימן

וכחנו לדעת עד כה כי במהלך השליש נ
של המאה ה-19 השלטון האימאמי הולך 
ולמשברים  וגורם לזעזועים  ומתערער 
חמורים בתימן בכלל ובצנעא הבירה בפרט, 
כשהיהודים הם הסובלים העיקריים. היהודים 
נקלעים שלא ברצונם לתוך קלחת המאבקים 
והמלחמות  הבלתי פוסקות בין  השבטים 
המוסלמיים על רקע השאיפה לתפוס את 
השלטון המרכזי. האימאם אלמהדי עבדאללה 
בן אלמותווכל אחמד היה האחרון מהשושלת 
הקאסמית )שהתחילה מאמצע המאה ה-17( 
וששלט בין השנים 1834-1817. סוף העידן 
הקאסמי מתאפיין באי יציבות שתוביל למצב 
חמור יותר של אנארכיה, שתלך ותחריף החל 
ממחצית המאה ה-19 ועד לכיבוש התורכי 
שיגיע שוב ב- 1872 ורק אז יירגע ויתייצב 
המצב המדיני לפרק זמן קצר. מכל מקום 
כפועל יוצא של המציאות בתקופה זו של 
האימאם אלמהדי עבדאללה אנו רואים שכל 
ההתנהלות במדינה משובשת לחלוטין. לא 
היה בטחון בדרכים, יוקר המחיה הלך והאמיר, 
לא היה בנמצא כסף מזומן לא בקופת המדינה 
ולא לתושבים שהלכו והתרוששו מכל, הלחץ 
הכלכלי הכביד על כולם והשבטים החזקים 
שלא קבלו את ההקצבה השנתית המגיעה 
להם מהשלטון המרכזי עלו על צנעא כדי 
לבזוז אותה, ובתווך כאמור היהודים סובלים. 
כתוצאה מכך מאבד השלטון המרכזי את 
היכולת לשלוט ,והוא מאבד כל פעם חלקים 
מתחומי שלטונו. כך משתלטים התורכים 
והמצרים על חופה המערבי של תימן, ובשנת 
1833 מתמנה אימאם נוסף מתחרה על הנ"ל 
ועולה לצור על צנעא המוקפת חומה. הלחץ 
מצליח והאימאם החוקי משלם מס כבד על 
מנת להשתחרר מהמצור. בשנה זו מגיע לצנעא 
שליח מצפת ר' ברוך בן ר' שמואל מתוך מגמה 
לחקור ולחפש את שרידי עשרת השבטים 
האבודים. אילו היה מכין "שעורי בית" כראוי 
לא היה מעיז להתקרב לאזור "רותח" זה בעת 
ההיא.  יחד עם זאת, ר' ברוך מצליח בחכמתו 
לרפא את האימאם ממחלותיו ומקבל מינוי 

של רופא חצר המלך ואף נעשה ליועצו ואיש 
סודו. דבר זה גורם לכך שקמו לו אויבים לא 
מעטים מקרב השרים והמקורבים שמוציאים 
את דיבתו רעה ובסופו של דבר בשנת 1834 
הוא נרצח ע"י המלך בתואנת שווא. אף על פי 
כן נחשב מלך זה בקרב היהודים למלך חסד. 
אבן ספיר כותב אודותיו מאוחר יותר: "והוא 
אהב את היהודים והיו להם מהלכים בחצרו 
ועושי מלאכת המטבעות". ר' אברהם נדאף 
מראשי הקהילה התימנית בירושלים בשלהי 
המאה 19 ובתחילת המאה ה-20 כותב אודותיו 
בזיכרונותיו: "ויהי בימי מלך תימן עבדאללה 
אלמהדי היו היהודים  בשלווה ונחת ,כי היה 
אוהב יין, ומשום כך קרב את ראשי היהודים 
והאמינם )נתן בהם אמון ומינה אותם( על בית 
חרושת המטבע של כסף, ובראשם משפחת 
אלבדיחי ומשפחת בית הלוי...ומינה את ר' 
שלום בן אברהם הלוי לנשיא הנקרא בלשון 
ערב שיח' ומאז נתכנתה כל המשפחה  בשם 
אלשיך... וכל הפועלים היו שם רק יהודים...
ר'  )סבו של  ר' סאלם אלנדאף  ומינה את 
אברהם( לצורף המלך... ואת סאלם בדיחי 

ליועצו האישי שסיפק לו יין..."
למעשה על פי המתואר לעיל אנו רואים כיצד 
מתנהלת מציאות אירונית ובלתי נתפסת 
שמצד אחד הממלכה מתפוררת והיהודים 
חיים בתנאים קשים ובלתי יציבים לחלוטין, 
ושנקלעים בעל כרחם למאבקים לא להם 
ומתמרנים את תמיכתם בהתאם לנסיבות 
הזמן והמציאות המשתנה חדשים לבקרים 
מחשש שיבולע להם מצד כלשהו, ומאידך 
בגלל אינטרסים אישיים, המלך הופך את עורו 
ומקרבם אליו. אך כאשר זה נוגד אינטרס אחר 
שלו, הוא לא מהסס לרצוח, אף את היהודי 
חייו.  את  שהציל  אליו   ביותר  המקורב 
מציאות הפכפכה זו עתידה למוטט לחלוטין 
את השלטון האימאמי ולערער את יציבותה 
ובטחונה של הקהילה היהודית במיוחד בצנעא 
תהליך שילך ויתפוס תאוצה במהלך השנים 

הבאות.

תולדות יהודי תימן במהלך המאה ה-19
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הרב ד"ר חננאל סרי

תרועת החצוצרות

תי השקפות עולם מנוגדות דחה ש
אשר  האחת  בכתביו.  הרמב"ם 
כל המתרחש בעולם  רואה את 
רוצה  ואינה  הקב"ה,  של  ישיר  כמעשה 
להכיר בשום חוקיות הנראית לעינינו )א,עג 
הקדמה שישית ושביעית, ובחתימת חלק 
א(, והאחרת אשר רואה בעולם רק חוקיות 
שלפיה מתנהל העולם, ואינה מכירה כלל 
בהשגחה עליונה אשר מתערבת ומשפיעה 
כן  )ג,יז(. מהי אם  על מהלכי המציאות 
דרך  הרמב"ם?  לפי  הראויה  ההשקפה 
האמצע כמובן. החוקיות המתגלה לעינינו 
חושפת את חוכמתו של הקב"ה, חכמה 
היכולה להביא אותנו להכרתו ואהבתו )ראה 
הל' יסודי התורה ב,ב ובמורה ג,כח(. הרמב"ם 
גם לא שולל את אפשרות התרחשותם של 
ניסים, אלא שאלו מעצם טבעם נדירים מאוד 
עד שאין מקום לבנות על פיהם את מהלך 
חיינו השגרתיים )ראה אגרת תחית המתים(.

עלינו להחכים ולהבין את עולמו של הקב"ה 
כדי לנהל את חיינו בחכמה, אלא שבכך 
מתעוררת הבעיה כלפי המרכיב השני של 
העולם – היותו מושגח על ידי הקב"ה. דווקא 
ההתקדמות שמאפשר לנו הידע המדעי 
מביאה פעמים רבות את האדם לתחושה 
שעולם כמנהגו נוהג ואין השגחה עליונה 
על מעשי האדם. כל אירוע יכול להראות 
כמקרה, כתוצאה של התרחשויות קודמות, 
וכאילו לא הקב"ה פעל כל זאת, ואין הוא 

משגיח ומשפיע.
הרמב"ם מתאר בפנינו תמונת עולם מורכבת 
לפיה אכן ישנה חוקיות הפועלת בעולמנו 
והיא לכאורה עובדת בצורה אקראית שאינה 
מבחינה בין פרט לרעהו. תחושת מקריות זו 
מפריעה לאדם לחוש את השגחת הקב"ה 
בעולם, וכדי להתמודד עימה מציג הרמב"ם 

מספר מצוות, שלדעתו באו לפתור בעיה 
נכון  לראות  לאדם  מסייעת  עשייתן  זו. 
מכשירה  וממילא  סביבו  המתרחש  את 
אותו לנהוג בצורה הראויה ביותר לאותו 
מצב. לדוגמה, מצוות תרועת החצוצרות 
בעת צרה מוצגת על ידי הרמב"ם כאחת 
מהמצוות הללו )ג,לו(. מצוה אשר מעוררת 
את השומעים לבחון את מעשיהם, מתוך 
הנחת יסוד מוצהרת שהצרה שהתרחשה 
איננה רק תוצאה של מקריות סתמית, אלא 
היא פורענות שהצליחה להתממש בעולם 
כתוצאה מסילוק השגחת ה' מעלינו )ראה 
גם דבריו בתחילת הל' תעניות(. כך גם 
הצביע הרמב"ם על רעיון זה בהטעימו את 
מצות שמיעת השופר בראש השנה )הל' 
תשובה ג,ז(. חוסר הכרה בהשגחת ה' על 
האדם נראה בעיני הרמב"ם כאכזריות, אשר 
מבחינה בפורענות ומסרבת למנוע אותה 

)ראה גם הל' אבל סוף פרק יג(.
הרמב"ם אינו מתכחש לכך שישנו גורם 
אקראי למתרחש בעולם, אולם הוא מוצא 
דרך לשלב אותו בראיית העולם שלו. מי 
שמתרחק מהקב"ה או שלא זכה להתקרב 
אליו, הרי הוא חסר את השגחת הקב"ה 
ועם אובדנה של ההשגחה הרי הוא מופקר 
למקריות שבעולם )כאילו הקב"ה אומר 
אם ברצונך להסתדר בלעדי, הדרך פתוחה 
בפניך, אלא שתצטרך להתמודד עם סכנות 
רבות ומגוונות שמכיל העולם הזה, סכנות 
שקשה לראות כיצד תצליח לבדך להנצל 
מכולן(. בדרך זו ניתן גם להבחין כיצד פועל 
העקרון החשוב, לפיו הקב"ה הוא מקור 
הטוב בלבד – "אין דבר רע יורד מן השמים" 
)שכן הרע הינו מהדברים המאפיינים את 
עולמנו החומרי, וכל דבר רוחני שקשור 
לנו  המסייעים  מהמצילים  הוא  בקב"ה 
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להחלץ מקשיי העולם הגשמי, מו"נ ג,ח(.
בעבר סברו שמאפיין האקראיות שמאפיין 
נובע  דרך פעולתם של חוקי הטבע  את 
ממחסור בידע שלנו, מחסור שעם הזמן 
יושלם ואז עתיד המדע לשנות את אופיו 
ויוכל לחזות גם אירועים ברמה הפרטנית. 
בימינו מקובל כבר לומר שמדובר במאפיין 
עקרוני ששום ניסויים וחידושים לא ישנו 
אותו. מדובר במאפיין עקרוני ויסודי של 
הטבע אשר ברמה הפרטית הוא מתנהל 
בחוסר וודאות )כך לדוגמה מוצגים הדברים 

בתורת הקוונטים(.

חוקיות  על  המדברות  אלו  תפיסות 
תפיסת  את  יפה  תואמות  סטטיסטית 
הרמב"ם אשר מצד אחד מכיר בחוקיות ומצד 
שני משנן לאדם את עובדת יכולתו לעשות 
ולהשפיע בעולם. החוקיות מתקיימת בעולם 
כשבוחנים את כלל האירועים, אולם בתוך 
הכלל, עדיין יש לאדם אפשרות תימרון 
גדולה שבה הוא בוחר לעצמו את הכרעותיו. 
יש אם כן טבע לעולם, יש בחירה לאדם, 
ויש גם גמול בתוך כל מה שנראה כמקריות. 

יחסו של עזרא הסופר ליחידי תימן

ד"ר משה גברא

כמיהה אל ארץ ישראל היתה מנת ה
מכל  הגולה,  יהודי  כל  של  חלקם 
עדה ובכל מקום, כך שבעת שיכלו 
לעלות אל ארץ הקודש מיד קמו ועשו כן. 
פעמים שהיתה העלייה ברווח ובשלווה, דבר 
שהקל ביותר על דרכם, אך פעמים רבות 
עלו מתוך תלאות וייסורים שונים ומשונים 
אשר תקפום בדרך, גם בארץ עצמה שנקנית 
בייסורים סבלו רבות, ואף על פי כן המשיכו 
לחרף את נפשם על כך לאורך כל הדורות. 
כמובן שגם בני גולת תימן, אשר שמרו 
באדיקות מופלאה על מסורתם הקדומה 
מאז גלותם לתימן בימי בית ראשון, ו"על 
שרשי האמת יעידו גזעיהם" - כלשונו של 
הרמב״ם באגרת תימן, ציפו גם הם לישועה: 
הן בראשית גלותם, לפני קום בית שני, והן 

לאחר מכן, עד ימינו אנו.
על  גדולה  תמיהה  מאליה  עולה  ומכאן 
התנהגותם של יהודי תימן בעת בניין בית 
המקדש השני, כאשר עלה עזרא הסופר 
מבבל ושלח ליהודי שאר המדינות לעלות 
עמו ארצה, מדוע לא עלו גם הם בזמן זה על 

פי הוראתו של הנביא. יתירה על זאת, על 
יהדות מפוארת זו מעיבה צילה של שמועה 
מסתורית אך מפורסמת, אודות קללת עוני 
ומחלוקת בה קוללו על ידי עזרא הסופר 
כאשר לא עלו עמו לארץ ישראל. לשמועה 
זו מחברתה,  זו מספר גרסאות השונות 
זה  במאמר  באמיתותה.  דנו  רבים  ואף 
זה,  נפרוש בעז״ה את המקורות לנושא 
ההבדלים והשינויים בדבריהם, הדחיות 
להם והאפשרויות האחרות שיש להעלות 

במסקנת הדברים.
המקור הראשון לשמועת הקללה הוא רבי 
שלמה עדני, מגדולי הדור שלפני כארבע 
מאות שנה, שכתב בהקדמתו לפירושו 
"מלאכת שלמה" על המשניות, וזו לשונו 

במלואה:
מבית אבי אבא הנזכר שהיו מערי התימני 
נגלינו, כי  מקובלני כי מגלות הראשונה 
קרא דכתיב בסוף ספר מלכים וינחם בחלח 
ובחבור נהר גוזן וערי מדי נאמר גם עלינו. 
ועוד קבלנו כי אנו מן הכת ששלח להם עזרא 
לעלות בבנין בית שני ויתנו כתף סוררת 
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ויקללם להיות כל ימיהם בעוני. ובעונות 
נתקיים בנו באותו הגלות עוני תורה ועוני 
ממון לתפארה. ובפרט משפחתי הצעירה, 
שכולם היו לפי מה שנודע לי ונתאמת אצלי 
על פי מגידי אמת בשפה ברורה, יראי שמים 
ובעלי תורה תלמידי א״א ז״ל. כי הוא היה 
הרב של העיר אוזל הנקראת צנעא. וגם 
זקני אבי אבי לפניו היה מלמד תינוקות 
שם. כי הדלות הדביקתם והרעב. באופן 
ששתי קללות עזרא נתקיימו בנו, האחת 
המארה הנזכרת, ועוד בקללה הכוללת, לכל 
מלמדי תינוקות מבהלת, שלא יתעשרו, 
שמא ממלאכתם יתבטלו, ברום לבבם וגם 

עלה יעלו.
מקור נוסף לנושא זה הוא רבי יחיא צאלח 
)מהרי״ץ(, גדול רבני תימן בתורתו ובהנהגתו 
בדור שלפני למעלה ממאתיים שנה, ובין 
ספריו הרבים כתב גם את מגילת תימן, 
הפורשת את קורות יהודי תימן מראשית 
התיישבותם ועד לזמנו. מלשונו שם ניכרים 
שינויים קלים מלשונו של רבינו שלמה עדני, 

והרי היא לפנינו:
וכאשר פקד ה' את עמו ע״י כורש ועזרא, 
ויתאזר עזרא ויעלו אותו מדלת העם, וישלח 
אל כל המקומות לעלות ירושלים אשר בחר 
ה' לשכון שם שכינתו, וישלח גם אל צנע״א 
וכפריה לעלות גם המה, וימאנו שמוע לקול 
הכהן הגדול עזרא הסופר, כי צפו בכח בינתם 
שעתיד הבית ליחרב ותשובה אחת היתה 
להם עם אותם המיוחסים שנשארו בבבל 
ולא רצו לעלות, אמרו הואיל ובית המקדש 
עתיד ליחרב כמתחלה ולא יהיה קיים טוב 
לנו להשאר בכאן, מאי דרוש פשטתי את 
כתנתי איככה אלבשנה רחצתי את רגלי 
איככה אטנפם )שיר השירים ה', ג'(, כאשר 
מבואר זה בספר המשקל שחיבר מהר״ם 
דיליאון ז״ל. וקבלנו כי לא טוב עשו כולם 
שלא עלו וימרו את פי הנביא עזרא, כי אילו 
עלו אלו ואלו היה הזכות אז גדול מאד, והיתה 
השכינה קובעת מקום לא תמוט ולא היה 
אז חרבן. ובעוון זה נענשו אנשי תימן בדלות 
ועניות מקללת חכם ונביא אשר בחנם היא 
באה, באמרו כל אשר לא יבוא לשלשת 

הימים בעצת השרים והזקנים יחרם כל 
רכושו, ומפני זה הם עניים באין רכוש וקנין, 
המקום ב"ה ברחמיו יפן לדלותם ודחקם. 
וכבר הגיד בס' סדר היום בענין אמת ויציב, 
שכששלח עזרא אחר בני הגולה שלא היו 
עמו בבבל והיו רחוקים מירושלים, ולא רצו 
לעלות מהטעם הנז' למעלה שראו שעתיד 
טוליטול׳׳ה  אנשי  ששמע  ואמר  ליחרב, 
והקרובים אליהם וכדי שלא יחזיקום באנשי 
רשע ומחוסרי אמנה חלילה כתבו להם זה 

השבח של אמת ויציב.
המוצא השלישי לשמועה זו נובע מדברי 
רבי יעקב ספיר, נוסע אשכנזי שסייר בתימן 

כשמונה חודשים בשנת תרי׳׳ט וכתב
את זיכרונותיו בספר "אבן ספיר", שם כתב 

אודות הקללה, אם כי בחריפות יתר:
וכאשר עלה עזרא מבבל ושלח כתבים לכל 
ישראל לעלות עמו, שלח גם אליהם ולא באו, 
ובא עזרא בעצמו ולא קבלוהו לעלות עמו, 
באמרם מראש שאין זאת גאולה שלימה כי 
לא הגיע הקץ, ועוד יגלו בראש גולים שנית 
מירושלם, ומדוע יעפילו לעלות בטרם הגיע 
הקץ האמת. וחרה בהם אף הכהן הראש, הוא 
עזרא, והחרים אותם בחרמו הקשה, ואף 
הם הפכו עליו את הברכה שלא יקבר בא״י 
וקללת שניהם התקיימה. הם אין להם שלוה 
ומנוחה, מנויה וגמורה ששלותם והצלחתם 
וכמה  בידם,  ומתמדת  מתקיימת  אינה 
עשירים חורים ושרים ימצאון אצלם בכל 
דור ודור ולא יניחו יתרם לעולליהם וגדולתם 
לבניהם אחריהם, ואף לאורך ימיהם כעוף 
יתעופף כבודם ומאומה לא ישאר בידם, 
וגם הוא לא נקבר בארץ הקדש ומנוחתו 
כבוד במדבר בצרה. עד היום שונאים אותו 
ואינם קוראים בשמו, לא נמצא בכל הארץ 
איש שמו עזרא, רק ילד אחד אצל ר' שמואל 
ערוסי בעיר שבאם, בן שבע שנים שקראוהו 
עזרא כי נעשה לו נס קודם לידתו וקראו 
עזרא כי עזרו ה' והוא אחד ואין שני לו, 
תחת אשר בבבל ובצרה וגלילותיהם רוב 

שמותיהם עזרא על שמו.
המקורות  בדברי  נדקדק  הבא  בחודש 

ובאמיתותם
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ד"ר דרור חוברה

היפרדות קהילות המערבים והתימנים מן הכולל הספרדי בירושלים: 
דמיון ושינוי

היסטוריה - יהדות תימן

מחצית הראשונה של המאה הי"ט ב
היו הספרדים רוב אנשי הישוב בארץ 
השלטונות העות'מאניים העניקו 
לנציגיהם את ההגמוניה הפוליטית לייצוג 
רשמי של כלל העדות בירושלים. באחריותם 
היו הקיום הפיסי והרוחני, החזקת מוסדות 
הקהילה, השליטה על התרומות שאספו 
השד"רים, תשלום מיסים וגביית חובות. 
העולים מארצות האסלאם השתייכו לכולל 
הספרדי בירושלים והיו כפופים להנהגתו וכך 
שימר כולל זה את האחדות ומנע פילוג.  אך 
ריבוי העולים מארצות אלו במחצית השנייה 
במאה הי"ט הבליט את השוני באורחות 
חיים, במנהגים ובלשון הדיבור. רבים מהם 
היו עניים, בני העדות השונות התלוננו על 
כך שחויבו לשלם לכולל הספרדי, אך מאידך 
לא זכו רבניהם לקבל מן ה'חלוקה' וענייהם 
הרבים לא נתמכו למעט בחלוקת ה'קמחא 
דפסחא'. הכולל הספרדי לא נמנע מלשלול 
כספי 'חלוקה' ושירותים חיוניים מקהילות 
כך, במהלך המחצית  'מתמרדות'. בשל 
השנייה של המאה הי"ט ובתחילת המאה 
העשרים, נפרדו מן הכולל הספרדי חלק 
המערבים,  תחילה  המזרח:  עדות  מבני 
ואחריהם הגורג'ים, הפרסים ועולי תימן, 

ולבסוף הבוכרים. 
והשינוי  הדמיון  קווי  את  נבחן  להלן, 
בהתנהלות קהילות המערבים והתימנים 
מול ההגמוניה של ועד הספרדים ואופי 
מאבקן להקמת כולל עצמאי. האם נוצר 
קשר ביניהן על רקע השאיפה לעצמאות? 
האם עולי תימן למדו מנסיון ההיפרדות 
של קהל המערבים, ואם אמנם כן הוא – 

עד כמה? 

מצבם הכלכלי והחברתי של העולים:
בשנות הארבעים הראשונות של המאה 
הי"ט מנתה הקהילה היהודית בירושלים 
כ־  3000 נפש, שני שליש מהם ספרדים. 
בתחילת שנות השלושים החל גל עלייה 
מארצות המגרב, אך רק עשרות בודדות 
הארבעים  בשנות  בירושלים.  התיישבו 
והחמישים עלו קבוצות נוספות וחלקם 
השתקעו בירושלים. עקב רעידת האדמה 
מי  אף  אליהם  הצטרפו  תקצ"ז,  בשנת 
שהתגוררו תחילה בטבריה ובצפת. בשנת 
תרכ"ו מנו המערבים למעלה שבע מאות 
נפש ובשנות השבעים הגיע מספרם לאלף 
נפש. עולי תימן, שהחלו להגיע בשלוש 
קבוצות לירושלים בשלהי שנת תרמ"א 
ובשנת תרמ"ב, בסך הכל כמאתיים נפש, 
מכתבים  לאור  לירושלים,  כולם  הגיעו 
שקיבלו עוד בהיותם תימן והמספרים על 
טוב ארץ ישראל בכלל וירושלים בפרט.   

ארצות  עולי  של  הקשה  הכלכלי  מצבם 
המגרב ותימן נבע מכך שמשלוחי היד שלהם 
בגלותם לא נדרשו בארץ. על כן, עולים אלו 
והעולים מארצות אחרות היוו נטל על הכולל 
הספרדי הדל, בייחוד בשל המצב הכלכלי 
הקשה באותם ימים בירושלים. העולים 
לפרנסתם  ועסקו  עניים  היו  המערבים 
במסחר, ייצור ובנייה, לימוד תורה ושמשי 
חופשיים  במקצועות  ומיעוטם  קהילה 
ובשירותים.  מכל מקום ,כקהילה המסונפת 
לעדה הספרדית נזקקו לכספי ה'חלוקה', אך 
שיטת ה'חלוקה' בכולל הספרדי לא אפשרה 
תמיכה על בסיס קבוע לעניים, אלא לפני חג 
הפסח. אנשי קהילת המערבים טענו שיש 
לסייע לענייהם מאחר שחלק גדול מכספי 
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ה'חלוקה' הגיע מבני קהילותיהם בחו"ל, 
אך הם הושפלו בעת שפנו לכולל הספרדי.  
כספי ה'חלוקה' של כולל זה היו מיועדים 
לתלמידי חכמים, אך חכמי המערבים נהנו 
תלמידי  מינוי  על  שההחלטה  לפי  מכך, 
חכמים בישיבות השונות היתה מסורה 
בידי 'הראשון לציון'. המערבים היו שונים 
בלבושם ולשונם מן הספרדים ואלו בזו להם 
על מנהגיהם ועל המקצועות שעסקו בהם, 
אף תלמידי חכמים שבהם: "כי חרפת אדם 
לוקח כל הנקרא בשם מערבי ]...[ מחמת 
שאינם מתנהגים בנימוסיהם וטכסיסיהם 

בעניני מאכל ומלבושם".  
אף מצבם הכלכלי של עולי תימן היה בכי רע, 
כדברי י' גולדמן: "עטופים ברעב, קטן וגדול, 
עולל ויונק, שואלים ללחם ואין פורס להם, 
אף אין אגורהבכיסם". הרב שלום אלשיך 
מספר בזכרונותיו, כי רבים מהם חיזרו על 
הפתחים עלמנת להביא טרף לביתם מחמת 
הרעב וחוסר פרנסה.  מודעה שפרסם ר' 
אב  )כו  'החבצלת'  בעיתון  ְסעּוד  ַמְ יוסף 
תרמ"ב/1882( על מצב עולי תימן בירושלים 
מביעה תלונה על כך שהכולל הספרדי אף 
אינו מעניק לעניי עולי תימן 'תמיכה קטנה' 
שהוענקה לעניי הספרדים. התגובה הקשה 
ְסעּוד נדרש  הכחישה את הדבר ור' יוסף ַמְ
להתנצל )'החבצלת', יז אלול תרמ"ב(. נראה 
שהתלונות על הכולל ספרדי נועדו לפתוח 
ערוץ תמיכה נוסף לעולים בסיוע ר' שניאור 

מימון עמיאל, גזבר קהילת המערבים. 
נוסף למצבם הכלכלי החמור, סבלו עולי 
תימן מיחס שלילי מפאת המראה החיצוני 

שלהם ושפת דיבורם ובשל החשד שאינם 
ממוצא יהודי עד כדי כך שהיו אשכנזים 
שסירבו לצרפם למניין, אף על פי שהיו בין 
העולים גדולים בתורה ובהלכה.  כך מספר 

אחד מבעלי הזכרונות:  
כיון שעורנו שחום ולבושים היינו בגדים 
שהבאנו עמנו מתימן – נדמינו לערבים. 
שבפינו  הערבית־היהודית  הלשון  גם 
הייתה מוזרה. היהודים שאלו אותנו: "מי 
אתם ומאין תבואו?". ענינו: "יהודים אנחנו 
ומתימן הרחוקה באנו". הם לא האמינו לנו. 
בקשו שנראה להם סימנים. הראינו להם 
סידור תפילה, ציצית, קראנו 'שמע ישראל 
'– ועדיין לא האמינו. לבסוף הכניסו את 
אבי לבית המדרש, פתחו לפניו ספר גמרא 
ובקשוהו לקרוא. הוא קרא כמה שורות. רק 

אז האמינו, שאכן יהודים אנחנו. 
ִני מוסיף פרטים על קבלת  ְצ'מּוִ ר' יוסף ַמְ

הפנים לעולים: 
ותהום העיר ירושלם על אודות החלוץ לאמר: 
מי הם אלה היאודים השחורים, ומאיזה 
 .]...[ התימן  ארץ  היא  ואיפה  הם,  שבט 
וישנם אחדים שלא האמינו שהם יהודים, 
והיו שואלים וחוקרים אותם אם יש להם 
ציצית ותפלין והיו מראים להם ציציותיהם 
גויל שלהם,  וגם מראים להם ס"ת   .]...[
ולפעמים היו מוכרחים להראות להם את 
ילדיהם המהולים, ואז האמינו שהם באמת 
יהודים כשרים מזרע ישראל והיו מרחמים 
עליהם. )המשך בחודש הבא, המאמר לקוח 

מתוך תימא יד(.
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דוד חוברי

יהדות תימן - הליכות ומנהגים

ברכות מזדמנות בחיי יום-יום:

הנכנס לבית המרחץ אומר: "יהי רצון   •
לשלום  שתכניסני  אלוהי,  ה'  מלפניך 
ותוציאני לשלום' ותצילני מהאּור הזה 
ומכיוצא בו לעתיד לבוא". בצאתו משם 
מברך: "מודה אני לפניך ה' אלוהי שהצלתני 
מן האּור הזה" )ככל הנראה זה מתייחס 

לטבילה במרחצאות חמים במיוחד(.

• הנכנס לטפול רפואי כלשהו אומר: "יהי 
רצון מלפניך ה' אלוהי שיהא עסק זה לי 
לרפואה כי רופא של חינם אתה". לאחר 

הטיפול יאמר: "ברוך רופא חולים".

• הנכנס לחלקתו החקלאית על מנת לאסוף 
ולמדוד את כמות היבול יאמר: "יהי רצון 
רי  מלפניך ה' אלוהי שתשלח ברכה בּכָ
הזה". ומשהחל לשקול את היבול אומר: 

רי הזה". "ברוך השולח ברכה בָכּ

"יהי רצון  • הנכנס לעיר הגדולה אומר: 
זה  לכרך  שתכניסני  אלוהי  ה'  מלפניך 
בשלום". ומשהגיע לעיר אומר: "מודה 
אני לפניך ה' אלוהי שהכנסתני לכרך זה 
בשלום". ובצאתו אומר: "יהי רצון מלפניך 
ה' אלוהי שתוציאני מכרך זה לשלום". 
לאחר שיצא מהעיר בשלום אומר: "מודה 
ה' אלוהי שהוצאתני מכרך  לפניך  אני 
וכשם שהוצאתני בשלום,  זה לשלום, 
לשלום  ותסמיכני  בשלום  תוליכני  כן 
ותצעידני לשלום ותצילני מכף כל אויב 
ואורב בדרך". למעשה זוהי תמצית ברכת 

הדרך על פי הרמב"ם. 

• יש הנוהגים לומר תפילת הדרך בנוסח זה: 
"יהי רצון מלפניך ה' אלוהי ואלוהי אבותי 
שתוליכני לשלום ותחזירני לשלום ותצילני 
מכף כל אויב ואורב בדרך ומכל מקרה ופגע 

רע. ותגיעני למחוז חפצי לשלום ותתני לחן 
לחסד ולרחמים בעיניך ובעיני כל רואי. 
ברוך שומע תפילה". )על פי הרמב"ם ללא 

שם ומלכות(. 

• הנפגש עם חברו בשעת סעודתו מקדים 
הסועד לחברו מזמינו ואומר לו: "וצדיק על 
שולחן יבוא". וחברו משיב לו: "ושולחנך 
לא יחסר וצדיק יבוא בו" )באם מתכוון 
להצטרף אליו( ,אך אם לא מצטרף אליו 

לסעודה אומר: "על שולחן לא יאכל".

• המתארח אצל חברו ובאים ליטול ידיו 
והלה  "יעבדוך עמים"  לסעודה מברכו: 
משיב לו: "וישתחוו לך לאומים". ובנטילה 
אחרונה )מים אחרונים( מברכו: "תרום 
ידך על צרך" והלה משיב לו: "וכל אויביך 

יכרתו".

• הפוגש בחברו שהסתפר מברכו: "שפר 
גיזך". )בלשון הסלנג של היום: 'סחתין על 

התספורת'( וחברו משיב: "גיזך ישפר".

• בראש חודש מברך את חברו: "חודש טוב 
עליך" וחברו משיב: "ועליך ועל כל ישראל".

• בתשעה באב אין מברכים האחד את 
אומר  אלא  רגילה  שלום  בברכת  השני 
וחברו  ציון"  בנחמת  "תבושר  לחברו: 
משיב לו: "ואתה תזכה לראות בבניינה 

ירושלים". של 

לסיכום: מכל המקבץ המגוון והרחב עליו 
כתבתי בשלושת הגיליונות האחרונים, אנו 
רואים כי כל ההתנהלות והאינטראקציה 
החברתית היו מושתתים על אדני הקודש 
של לשון חז"ל, היונקים את מקוריותם 
מכתבי המשנה התלמוד ומהרמב"ם עליו 
נשענו, ושעל פיו התנהלו בחיי היום יום 

השגרתיים.
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תשובות למי אני?

פינת הילדים – מי אני?

מי אני? בפרשיות תמצאני
א. בשעת חוסר ומשבר, כל רעב אותי צובר. ב. אם ֵירדו מ"ירדו" עשרה, תמצא את שנות 
הגרות במעצמה האדירה. ג. שני זוגות אחים שווים – אלה בחרון אף רבים, ואלה כדגים 
פרים ורבים. ד. שני מלכים מתנגשים, השור והאריה נפגשים, מי הם האנשים? ה. מפוטמות 
ושמנות – ובימינו היפך מ)נשים( חולות.  ו. אם תרצו לדעת מדוע לשבט זה הסמל, ַבקרו 
בעיריית י"ם וראו הדגל. ז. 4 אישים במקרא נקראו משַמים, והוכפל שמם פעמיים ח. אנחנו 
נשים שתיים, ילדנו בנים שניים, וְשֵמנו תמצא ליד עוף וכבשה, רועות צאן ודולות מים, ואת 
אהובנו פגשנו ליד העין. ט. אני לא מתלוצץ – אני נסיך מתורגמן ויועץ. י. לא, לא ירדו עלי לא 
חורבן ולא שנאה, רק תורת חיים, אהבה והוראה. י"א. האחד רָבה ופָרה, 'בלי עין הרע' ; ולשני 
- הזיתים והשמן מרובים בנחלתו העשירה. י"ב. אין גיבור כמותי, והחיה סמל לשבטי וגם 
ה,  ָ ֲהִסיְרָך ֵמֲחִמּשׁ מו¬¬ָנה ּבְ שם קיבוץ דתי )בגליל התחתון(. י"ג. חידה של ר' יהודה הלוי: 'ׁשְ

ה'. לׁשָ אֹוִתּיֹות ׁשְ מֹו ִתְמָצא ּבְ ׁשְ

שבר=אוכל ב. 210=רד"ו ג. שמעון ולוי, אפרים ומנשה ד. יוסף ויהודה ה. פרות בריאות ו. אריה 
סמל יהודה ז. אברהם, יעקב, משה ושמואל ח. רחל וצפורה ט. מנשה המליץ י. ההרים – חורב 

וסיני י"א. יוסף ואשר י"ב. יהודה – לביא י"ג. משה. 

שפת הלשון התימנית

עוזיאל מנצור

1."ברכו יא איסיאדי" – "רבותי ברכו", יהודי 
תימן טרם ברכת המזון יפתח המזמן בפתיח 
הנהוג כדי לבקש את רשות הסועדים. לפתיחה 
זו הם משיבים "ברך" וכך מאשרים את המשך 

הברכה. 
2. "ברכת האורח" – יהודי תימן בסעודות של 
מצווה ושמחות במהלך השנה נוהגים לברך 
ברכת האורח בו הוא מברך את בעל הסעודה 

או השמחה שנמצאים בה.
3. "עליה יתברך" – בפי יהודי תימן נהוג לומר 
במקום "בעזרת ה'" וכיוצ"ב את צמד המילים 
"עליה יתברך" המבטאים בטחון ואמונה בצורה 

שלימה בקב"ה.
עמ"י בכל אתר קורא בתעניות את הקריאה 

בספר שמות פרק לב "ויחל משה..."

בפסוקים יא-יב נמצאים הבדלים במילה מאוד 

מיוחד: "ויאמר למה ה' יחרה אפך בעמך... למה 
יאמרו מצרים לאמר..."

מלרע,  למה  לקרא  יש  הראשון  בפסוק 
דגושה. אינה  והמ"ם   במ"ם,  ההטעמה 

בפסוק השני יש לקרא למה מלעיל, ההטעמה 
בלמד והמם דגושה.

מובא בספר דקדוקי הטעמים לבן אשר וכן 
במנחת-שי והרשב"ם על המקרא, שכל למה 
שסמוך לה אותיות א, ה, ע, יש לקרא מלרע 
והמם אינה דגושה )חוץ מ-5 מקומות בתנ"ך 

היוצאים מן הכלל(.
יש לציין שישנם שני מובנים למלה למה:

האחת על דרך השאלה והתמיה והיא מלעיל.

והשניה על דרך הקובלנה והאנחה והיא מלרע.
)כך מובא בספר קובץ דקדוקי תורה, קונטרס 

פרק בשיר(
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מדור משפחה

אהובה בן שלום
מעגל חיי משפחה

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

בגליון הקודם דיברנו על מערכת האחים. 
בגליון זה נדבר על השפעתה של משפחת 

המוצא על הזוגיות וההורות.

משפחה היא חוליה בשרשרת של דורות. 
יש בה עבר, הווה ועתיד. כל משפחה גרעינית 
שנוצרת, אינה נוצרת יש מאין. זה מתחיל 

וממשיך עם הסתכלות על העתיד.
בניית משפחה חדשה היא לא במקום הקשר 
למשפחת המוצא. הרצף קיים לעולם. לא 
בונים משפחה חדשה ומתנתקים מהישנה. 

לקשר הבינדורי יש השפעה על חיי הנישואין 
החזקים  הקשרים  אחד  זה  וההורות. 
והנמשכים בין בני האדם. מערכות יחסים 
בתוך משפחת המוצא הרבה פעמים הם תלויי 
תרבות. העולם המודרני מעודד עצמאות 
ופחות תלות. אנחנו נחשבים מדינה מערבית 
ועדין החברה הישראלית היא חברה מאוד 
משפחתית. למשל בחגים אצל מי מתארחים?

קשות  מאוד  הראשונות  הנישואין  שנות 
מטלה  קיימת  אחד  מצד  להתמודדות. 
מרכזית של בניית משפחה גרעינית חדשה 
ומצד שני קיים צורך ליצור גבולות מאוד 
ברורים עם משפחת המוצא. המורכבות היא 
מעצם המטרה ליצור איזון עדין בין הצורך 
בנפרדות ואוטונומיה האישית מבלי ליצור 

ניתוק ממשפחת המוצא.

שבהם  למצבים  דוגמאות  מספר  להלן 
למשפחת המוצא יש השפעה על הזוגיות 

שלנו: והורות 

1. טכס החתונה – מציין את הצעד הרשמי 
שמחבר בין שתי משפחות שאין ביניהן קשר 
דם למשפחה מורחבת. כל משפחה מביאה 

איתה לטכס הזה את העולם שלה.

2. הקשר בין המחותנים - פתאום נוצר צורך 
אנשים  עם  מאוד  קרובים  קשרים  ליצור 
שבקושי הכרנו. לא בחרנו בהם. זה שבן או 
בת הזוג בחרו זה את זה קבע סיטואציה חדשה 
שאנחנו צריכים להיות בקשר עם משפחה 

מורחבת.

3. קרבה פיזית למשפחת המוצא - יש מצבים 
בהם הזוג גר קרוב למשפחת המוצא. זה עלול 
להשפיע על ההתנהלות העצמאית של בני 

הזוג.

4. קשר כלה – חמות: אחד הקשרים שעדין 
חיי  על  ומשפיע  נחשבים מאוד מורכבים 

הנישואין ועל ההורות.

איך מתמודדים?
זוג חייב לפתור את כל בעיות הזוגיות שלו לפני 
שהוא נכנס למערכת ההורית מכיון שיש לו 
אחריות מלאה על התפתחותם התקינה של 

הילדים שיגיעו לעולם.
היכולת לפתור את בעיות הזוגיות קשורה 
הזוג  כל אחד מבני  לרמת המסוגלות של 
להתמודד עם כל חברי המשפחה תוך שמירה 
על האני הפרטי שלו. ברוב המצבים זה קשור 
לחוסן של כל אחד מבני הזוג והיכולת שלו 
ללמוד, לראות ולחיות עם בן הזוג שלו או עם 
האחרים גם ברגעים לא נוחים. ככל שה - 
"אני" של כל פרט יהיה יותר יציב ומבוסס, 
יוכל להתמודד עם דילמות סביבו לא על ידי 
שימוש בכוח ושליטה אלא על ידי היכולת 
להתמודד עם קונפליקטים מתוך תחושת 

ערך ולא מתוך ביטול.

המשולש שבו יימצא האיזון בין הנאמנות 
לבני הזוג והמשפחה הגרעינית לבין משפחת 
המוצא – אלה יקבעו את מערכת היחסים 

והמודלינג להורות שלנו.
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אוצר הפתגמים

מרדכי יצהרי

ד״ר כרמלה אבדר צילום: יאיר חובב

ּך א ַרּבַ ר ִאּלַ ֹשּכֻ ַכר ַלּך ַמכלּוק, ַלא ַתּ ַסּ ִאַדא ִתּ
אם נזדמן לך אדם שעזר לך, אל תודה אלא לאלוהיך

אּב ח ְמַאּת ּבַ אּב, ִאנְפַתּ ִאַדא ֻגֹֻלק ַבּ
אם נסגר שער, נפתחו מאה שערים

ּד ַמא  ל ַמא ַאצ'ְלַמּת ַלא ֻבּ פירוש:  מקורו של משל זה, לקוח משיר תימני, והמשכו: ֻכּ
א" = כל אימת שתחשך, סופה שתתבהר )שתואר( ּלַ ּגַ ֻתּ

יח ס ַאלֲמִליח/ ְוֻאּתֻרּך ַאלֲקִבּ ִאלּבַ
לבש היפה, והנח המכוער.

מאוצרות המוזיאון

חרז מסלס: דראבה, סלס תליון רקה
מקום:  תימן הכפרית

תאריך ייצור:  המאה ה-20
חומרים:  כסף

טכניקות: עבודת פיליגרן פתוח וגרנולציה; 
עבודת חוט וגזירת מתכת

היקף כיפה: 6 ס"מ.  
אורך: אורך 20 ס"מ ]כולל וו תלייה[ 

תיאור הפריט:  תליון רקה, אחד מתוך זוג, נפוץ 
באיכויות ובטכניקות צורפות שונות בתימן 

הכפרית.
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אנשים מפורסמים

רבי צאלח בן יחיא בן יוסף בן צאלח בן סעדיה שהיה סבו של המהרי"ץ נולד בשנת 1665 
ונפטר ב-1749 ולאור זאת ככל הנראה היה בין גולי מווזע )1679(. אחד מרבותיו היה 
הדיין ר' שלום צבטאני)1640-1715(. והאחר הדיין ר' משה קטיעי בן אותה תקופה. ר' 
דוד משרקי בעל "שתילי זיתים" )ורבו של נכדו המהרי"ץ( היה מתלמידיו . בשנת 1708 
הוא עורך מגבית מהציבור ובונה את ביהכנ"ס הידועה בשם "כניס בית צאלח", ששימש 
בית מדרש מרכזי במשך שנים רבות בצנעא. היה מחשובי החכמים במחצית הראשונה 
של המאה ה-18. שימש כדיין בין השנים 1724-1749 בתחילה כדיין זמני ומשנת 1735 

כקבוע. כתב שלושה חיבורים: 'פרי צדיק', 'בדיקות הריאה', והגהות לשו"ע יו"ד.

סיוע במימון לטיפולי שיניים ליוצאי תימן ועדן

הדיין רבי צאלח

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.

מוזיאון יהדות תימן | המכון לכתבי יד ע״ש יחיא גרמי | ספריית עיון ומחקר | ארכיון 
המוסיקה והצליל בניהול איתמר פנחס | פעילות בקרב העולים החדשים מתימן | הוצאת 
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


