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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' 52

חודש סיון תש״ף

דבר נשיא 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

במסורת ל יש  הרגלים  משלושת  אחד  כל 
היהדות יותר ממשמעות אחת. חג הפסח 
הוא חג החירות, יציאת מצרים וחג האביב. 
חג השבועות הוא זמן מתן תורה וגם חג הביכורים. 
חג הסוכות הוא זכר לסוכות בהם ישבו אבותינו 
סיון  חודש  האסיף.  חג  וגם  ממצרים  בצאתם 
מתמיד  יותר  השנה  מסמלים  השבועות  וחג 
הקורונה  מעבדות  יציאה  נוספת.  משמעות 
לחירות הבריאות והאוויר הצח. קיים רצף בין 
חג הפסח לחג השבועות. את חג הפסח השנה, 
חגגנו בעיצומה של מגיפת הקורונה. חווית ליל 
הסדר לא תישכח עוד שנים רבות. האילוץ לערוך 
את הסדר בנפרד מבני המשפחה, סבא וסבתא 
משפחה  של  המושג  והנכדים,  הילדים  ללא 
גרעינית קיבל פרשנות מעניינת ונישא בפי כל 
שפתיים. שורות אלה נכתבות לאחר שעברנו את 
יום השואה, יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל 
ויום העצמאות. לפנינו ל"ג בעומר, יום ירושלים 
וחג השבועות. תינוקות של בית רבן החלו ללכת 
לבית הספר, עם מסכות ותחת כללים חמורים של 
שמירת מרחק. לאגודה לטיפוח חברה ותרבות 
מסורת רבת שנים של התכנסות בחג השבועות, 
באחד מבתי המלון בארץ, דברי תורה, הרצאות, 
שירה ופיוט, תפילות חגיגיות וקריאת מגילת 
השנה. זו  מסורת  לקיים  נוכל  אם  ספק  רות. 

לאור המגבלות שהוטלו על אזרחי ישראל, האיסור 
על התכנסויות, נערכה האגודה להעברת המסורת 
והמסרים בהתאם לרוח הזמן, באמצעים דיגיטליים. 
הכוחות המקצועיים של האגודה נערכו במהירות

ותוך זמן קצר עלו לאוויר הפייסבוק, היוטיוב, 
ליום השואה –  האינסטגרם תכניות העשרה 
גילויים מעניינים על יהודי תימן והשואה. יום 
הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות 
של  שיחות  הצופים  לציבור  הבאנו   – האיבה 
לוחמים ועל לוחמים יוצאי תימן בליווי ניגונים 
ושירי לוחמים, שירי ארץ ישראל. יום העצמאות 
משפחתיות.  וחגיגות  התכנסות  של  יום  הוא 

מסורת האגודה להתכנסות ברוב עם לא הופרה 
אלא הומרה במופע מרגש. הצלחנו, למרות הסגר, 
וזמרים  נגנים  של  להתכנסות  היתרים  לקבל 
אשר הופיעו בפני מצלמות והוקלטו באופן ישיר 
לרשתות החברתיות בפני למעלה מעשרים אלף 
צופים. כל התכניות הללו נתונות לצפייה בכל עת 
באתרים הדיגיטליים של האגודה. אנו מתכננים 
שידורים נוספים אשר יציינו פרקים בהיסטוריה של 
יהודי תימן. פרק מיוחד מתוכנן על "גלות מאוזע", 
מאורע טרגי בחיי היהודים בתימן במאה השבע 
עשרה. פרק נוסף נייחד ליום ירושלים, כולל סיפור 
התיישבות יהודי תימן בבירת ישראל הנצחית.

לחג הפסח ולחג השבועות יש רצף אחד והחוט 
רבים  מדרשים  העומר.  ספירת  הוא  המקשר 
מפרשים את הפסוק "חרות על הלוחות" )שמות 
לב, טז( ואומרים אל תקרא חרות אלא חירות. 
אמנם יציאת מצרים מסמלת חירות לאומית, 
האמתי  החופש  אך  לחופש,  מעבדות  יציאה 
דווקא בקבלת התורה. אומר הרס"ג  מתבטא 
באמונות ודעות: "אומתנו בני ישראל אינה אומה 
אלא בתורותיה" )אמונות ודעות, מאמר שלישי, 
ז(. דברים אלה יפים גם לימינו. אין לנו די להיות 
"עם חופשי בארצו". דווקא בדורנו, דור הגאולה אנו 
חייבים לחפש משמעות. משמעות בחיי הפרט, 
משמעות בחיי הקהילה ומשמעות בחיי העם 
כולו. האגודה לטיפוח חברה ותרבות ממלאת את 
חלקה במרקם החברתי ביציקת משמעות הנובעת 
ממסורת עתיקת יומין של יהודי תימן. פעילות 
האגודה פרושה על פני שטחי פעולה נרחבים. שירה 
וספרות, מחקר ויצירה, תרבות חומרית ורוחנית, 
עידוד השכלה ותמיכה בנזקקים. לקראת סוף 
האביב ותחילת הקיץ מקווה אני שנחזור לפעילות 
מלאה. האירוע הקרוב יהיה, אם התנאים יאפשרו 
זאת, בים המלח בי"ג בתמוז תש"ף )2020/7/5(.

בשם הנהלת האגודה, אני מאחל רפואה שלימה לכל 
החולים ובריאות טובה לכל חברינו בארץ ובעולם. 
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עותניאל מנצור

דבר העורך

בימים מורכבים אלה, כאשר זמן רב אנו כ
שוהים בבית על אף ההיתרים וההקלות 
– אנו חוששים מאוד מקרבה ושיח 
עם אנשים. עם זאת, ימים אלה הם זמן ראוי 
וחשוב לבדק בית אישי אצל כל אחד מאיתנו. 
ובנוסף, זמן טוב כדי לעבוד על מידות שאנו 
רוצים לקנות לעצמנו. בשבתות האחרונות 
קהילות רבות בישראל קוראים את מסכת 
אבות. מסכת אבות היא מסכת שיש בה 
מסרים ודרכי חינוך כדי להוליך את האדם 
כך  על  כתב  וכבר  ובריאה.  ישרה  בצורה 
הרמב"ם בהקדמה לשמונה פרקים: "וכבר 
אמרו, עליהם השלום: "האי מאן דבעי למהוי 
חסידא - לקיים מילי דאבות". ואין אצלנו 
מעלה למעלה מן החסידות אלא הנבואה, והיא 
המביאה אליה, כמו שאמרו: "חסידות מביאה 

לידי רוח הקודש". 
הנה התבאר מדבריהם, שהמעשה במוסרי 
זאת המסכתא מביא אל הנבואה, מפני שהיא 

כוללת חלק גדול ממעלות המידות. 
במאמר זה ארצה להביא נקודות והקדמה על 

עניינה של מסכת אבות.

מקומה של מסכת אבות במשנה
רבי יהודה הנשיא סידר את מסכת אבות בסדר 
נזיקין. לפניה מובאות מסכתות הקשורות 
לענייני המשפט והדיינים: סנהדרין, מכות, 
שבועות, עדויות, עבודה זרה. מה הקשר בין 
מסכת אבות לדיינים? תשובה לשאלה זו אנו 
מוצאים בהקדמה של רבנו הרמב"ם למשנה: 
"... שהוא רוצה לזכור במסכת זו מוסר כל 
כדי שנלמד מהם  ע"ה,  חכם מן החכמים 
המידות הטובות, ואין אדם צריך לזה הדבר 
כמו הדיינים, שעמי הארץ כשלא יהיו בעלי 
מוסר, אין ההיזק לכל ההמון, אלא לבעליו 
בלבד". אם כן לדיינים או לבעלי משרה יש 

השפעה גדולה על הציבור ולכן עליהם להזהר 
ביותר. על כן באה מסכת אבות בסדר נזיקין.

מדוע נקרא שמה מסכת אבות?
הרב עובדיה יוסף בפירושו ענף עץ אבות על 
מסכת אבות הביא טעם, וז"ל: "הואיל וכולה 
מוסרים ותוכחות לאדם כאב המייסר את 
בנו ומוליכו בדרך ישרה". בנוסף, הרב פנחס 
קהתי בהקדמה למסכת אבות הביא טעם אחר 
וסברתו שהדברים המובאים במסכת זו הם 
אבות ועיקרים לכל חכמה ומצווה ומורי דרך 

לכל מעלה ומידה.

למה נוהגים ללמוד את מסכת אבות בשבתות 
שאחרי פסח?

ניתן לומר שהטעם שנוהגים לקורת מסכת 
לפי  אבות בשבתות שבין פסח לעצרת... 
לנו  ניתנה  השבועות,  חג  הוא  שבעצרת, 
התורה, ונאמר "ראשית חכמה יראת ה'". אם 
כן קוראים במסכת אבות על מנת לדעת לרדוף 
אחר כל מידה טובה, ויהי לבו מוכן לקבלת 
התורה בלב שלם ולהתנהג בה כדת וכשורה. 
סיבה נוספת, בזמן הזה, זה הזמן של הקיץ, 
הזמן של התאוות. אנשים מתחילים לצאת 
לטבע, לטייל - "לראות עולם", ולפעמים אולי 
קצת "יותר מדי" עולם... ולכן תיקנו לנו ללמוד 
מסכת זו, שהיא מלאה תוכחות ומוסרים 
להגביר יצר הטוב על יצר הרע. עוד סיבה אנו 
נמצאים בזמן של ספירת העומר שבו מתו 
תלמידיו של ר' עקיבא - נהרגו במגיפה בגלל 
שלא נהגו כבוד זה בזה, וכדי לתקן חטא זה 
- שהוא בין אדם לחברו, אנו לומדים מסכת 

אבות שהיא כולה מוסר ובין אדם לחברו. 

נאחל לכל הקוראים חודש של לימוד מעשיר 
ומחכים במקביל לעבודה על המידות!      

חודש טוב!

המידות שבמסכת אבות
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דוד חוברי

היסטוריית יהודי תימן

היהודים ב של  מצבם  על  נספר  זה  פרק 
בתימן במחצית השניה של המאה ה-19 
והחל משנת 1858, שנה שמסיימת תקופה 
ארוכה של מאבקים פנימיים על השלטון, שבהם 
בתדירות  אחרים  נפלו  או  ונרצחו  מלכים  עלו 
גבוהה. כל מלך שעלה לשלטון התהדר בשם 
תואר שנספח לשמו המקורי על מנת להבליט 
ולהדגיש את מעמדו הלגיטימי בקרב תומכיו 
ומאמיניו, כך השתמשו בשמות כמו 'אלמותווכל', 
'אלמהדי', 'אלהאדי' ועוד כהנה וכהנה שמות תואר 
בומבסטיים. בסופו של דבר החל מתקופה זו פוקד 
משבר חמור ביותר את האזור, וחוסר היציבות 
השלטונית מוביל לאנרכיה מוחלטת של מלחמות 
בלתי פוסקות בין השבטים הערבים השונים על 
רקע תמיכתם של כל אחד מהם בנציגו כמלך. 
כתוצאה מכך בשנת 1859 הושמה העיר צנעא 
במצור שהיה מלווה ברעב ובמעשה ביזה ושוד, 
רבים מיהודיה בורחים אל מחוץ לעיר ובראשם 
ראש הקהילה הרב סליימאן קארה. זה האחרון 
שראה  המורדים  ראש  ע"י  אישי  באופן  נרדף 
בסמכותו איום על כס מלכותו. בשנים אלו מגיעה 
תימן למצב של התפוררות והתרסקות אין שליט 
ואין שלטון, איש הישר בעיניו יעשה ,הפעילות 
הכלכלית מושבתת והעיר מתרוקנת מיושביה. 
תאור מצוין למצב קטסטרופלי זה נותן לנו ר' 
עמרם קורח בספרו 'סערת תימן' עמ' ל"ב, וכך 
הוא כותב: "מלכות אדוני הארץ מוט התמוטטה 
מאחרי מות המלך אלמהדי עבדאללה )1834( ומזמן 

לזמן נתמעטו הכנסותיה וגברו יציאותיה
)הוצאותיה(, עד נתרוקנו אוצרותיה, ומשנת בק"ע, 
)תרי"ט/1859(,אפסו כחותיה. כל עם הארץ מרדו 

מלשלם חוקי המלכות.
ברחובות  אפילו  הדרכים,  בכל  פרצו  שודדים 
במדינת צנעא אין בטחון ואין מאזין לקול שוטר. 
אנשי הזרוע ידם השלטת כי אין עוד מלך מושל 
ולא צבא לוחם. שכונת היהודים הייתה למשסה. 
בכל יום פחד ומורא כי יבואו חיל המורדים לשלול 
שלל ולבוז בז. ומחדרים אימה הנוגשים אצים, 
הביאו לחם ומזון לשומרים אשר בקיר החומה 
וכבר כלתה פרוטה וכל הבורח את נפשו הציל. 

בימים ההם נתרוממו נשיאי הערים והכפרים אפילו 
אותם הסמוכים לצנעא מהלך שעה או שתיים".

אחד האנשים החשובים ביותר בתקופה זו שמספק 
לנו מידע מדויק על מצבן של הקהילות היהודיות 
בתימן בכלל ובעיר צנעא בפרט הינו ר' יעקוב ספיר 
שליח הקהילה הפרושית בירושלים. מספרו אנו 
למדים כי בשכונה היהודית בצנעא היו אז כ 6000 
בתים אך רובם ננטשו בגלל המצב החמור. רוב בתי 
הכנסת סגורים על מנעול ובריח ובמיעוטם מתכנס 
מנין מצומצם לתפילה בשבת בלבד. מצב זה נמשך 
במשך כל השנים הנ"ל עד לכיבוש התורכי ב 1872.

מרבית היהודים מוצאים מקלט מדיני וכלכלי   
בקהילות היהודיות הקטנות השוכנות בכפרים 
הסמוכים והמבודדים. בכפרים אלו התבססה 
הכלכלה על יצרנות מקומית ולא הסתמכו על 
הכלכלה הארצית שבלאו הכי התמוטטה. גם 
מהשבטים  חשש  היה  לא  ביטחונית  מבחינה 
האלימים כי עיקר דעתם הייתה נתונה להשתלטות 
על המרכז השלטוני שישב בעיר הבירה. ר' יעקב 
ספיר מספר שהיה בתקופה זו בתימן מספר לנו 
על קהילות יהודיות רבות הסמוכות לצנעא כמו 
רוצ'ה, כוכבאן, שבאם, עמראן, קריית אלקבאל 
ועוד. המצב המדיני גרם לכך שקהילות אלו הכפילו 
את עצמן בגלל פליטי צנעא שהרחיקו לכת אף 
לכפרים מרוחקים יותר ולא הסתפקו בכפרים 
הקרובים בלבד,אם מפאת הצפיפות שנוצרה ואם 
מחמת הפחד מלהשאר קרובים למוקדי החיכוך. 
ידועים לנו שמותיהם של רבנים גדולים שהפכו 
לפליטים כמו רבה שראשי של העיר ואחיו ר' יחיא 
קארה, ר' יחיא בדיחי, ר' סאלם קאפח, ר' שלום 
מנצורה, ר' יחיא קורח ואחרים, אלה נתפרסמו 
מאוחר יותר משחזרו לצנעא עם הכיבוש התורכי 
רבים  ישנם  נספר בעתיד. מאידך  ואודותיהם 
שנשארו במקומות גלותם ולא שבו ועל חלק מהם 
אנו שומעים מאוחר יותר ממסעותיו של ר' חיים 
חבשוש שמוצא יהודים במקומות נדחים בכל 
מרחבי תימן. ישנם גם כאלה שאבדו עקבותיהם 
כגון הדיין ר' שלמה אביץ' שגלה מצנעא ונעלם. 
בפרק הבא נספר על דרך קליטתם של הפליטים 

הגולים במקומות מושבותיהם.

תולדות יהודי תימן במהלך המאה ה-19



הגורמים שהביאו ליציאתם של היהודים אל מחוץ לחומה
הגידול המהיר באוכלוסייה היהודית והשלכותיו הישירות – צפיפות בתנאי הדיור היה הגורם 
הדומיננטי בתהליך היציאה אל מחוץ לחומה. הגידול במספר היהודים בעיר החל בשנות ה־03 
של המאה ה־91. במשך ארבעים השנים הראשונות של המאה ה־91 הוכפל מספר היהודים 
בעיר. בשנת תק"ס )0081( נמנו בירושלים כ־052,2 יהודים מתוך אוכלוסייה של כ־000,9 
תושבים. בשנת ת"ר )0481( נמנו בעיר כ־000,5 יהודים מתוך אוכלוסייה של כ־000,31 נפש, 
פי ארבעה בשטח קטן  גדלה  ורובם הגדול התגוררו ברובע היהודי. האוכלוסייה היהודית 
ומצומצם. הצפיפות המוגברת בתוך חומות העיר גרמה לתנאים סניטריים ירודים ביותר.
גורם נוסף שהוביל ליציאה מהחומות היה עלייה בשכר הדירה שנבעה מגידול האוכלוסייה 
והביקוש לדירות שבא בעקבותיו. מרבית היהודים שהגיעו לירושלים הגיעו בכוחות עצמם אך 
ללא אמצעים, והם נעזרו ב'כספי החלוקה'. אפשרויות הפרנסה וקופות הקהילה היו מוגבלות 
ביותר, ועוני כבד שרר בעיר. שכר הדירה הגבוה הכביד עוד יותר על התושבים והחמיר את מצבם.
שונה  הייתה   ,)2881( תרמ"ב  שנת  למן  בה  נתקלו  בירושלים  תימן  שעולי  המציאות 
תרמ"ד  משנת  לעולים.  חולקו  לא  ובתים  קרקעות  לאוזניהם.  שהגיעה  מהשמועה 
לתת  שיש  בירושלים,  הכללית  הקהילה  בקרב  דעים  תמימות  שררה  ואילך   )4881(
הדיור. מצוקת  על  ובפרט  בירושלים  תימן  יהודי  של  החומרי  מצבם  על  הדעת  את 
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ד"ר דרור חוברה 

מצבם החברתי והכלכלי של עולי תימן בירושלים

אשר הגיעו עולי תימן לירושלים, הם התקבלו כ
בחשד מפאת המראה החיצוני שלהם ושפת 
דיבורם. הם היו שונים בנוף הירושלמי של אותם 
הימים. מלבד קושי ייחודי זה לקהילת עולי תימן, 
נוסף קושי חוצה מגזרים עבור כל העולים באותה 
תקופה – ירושלים של אותם ימים לא הייתה 
מסוגלת לקלוט עלייה ולו בממדים שכאלה. 
מסונפים  היו  התושבים  רוב  הנתון  במצב 
ל'כוללים' על פי ארצות מוצאם, והתמיכה בהם 
הייתה דלה ביותר. לנוכח זאת התגלע ויכוח בין 
ה'כוללים' של הרצון של כל אחד מהם לספח 
לתחומו את עולי תימן, בכך הכולל היה מגדיל 
את הסכום המגיע לו. אומנם כל קבוצת עולים 
שהגיעה לירושלים והסתנפה לכולל כזה או 
אחר, גרעה מתקציב החלוקה ליתר המשפחות 
בכולל, וממילא לא ראו תושביה הוותיקים של 
ירושלים בחיוב את גלי העלייה, אך הנהנים 
העיקריים מכספי ה'חלוקה' היו פקידי הכולל 
ומקורביהם. ללא ספק, עולי תימן לא זכו ליהנות 
הקהילות. לשאר  בשווה  ה'חלוקה'  מכספי 

כאמור, המצב הכלכלי בירושלים בתקופה זו היה 
בכי רע. ירושלים לא חסרה עניים מחוסרי עבודה. 
נוסף על כך, המקצועות שהביאו עימם העולים 
מתימן לא נצרכו בירושלים. הללו ניסו את מזלם 
ללא  בירושלים אך  כעוזרים לבעלי מלאכה 
הצלחה יתרה בשל חשש בעלי המלאכה שאלו 

יתפסו את מקומם. עולי תימן ניסו את מזלם 
במלאכות שונות אך גם על עיסוקים אלו התחרו 
רבים מקהילות אחרות. כיוון שכך, מצבם הכלכלי 
של עולי תימן הראשונים היה קשה במיוחד. 
בצר להם פנו העולים בירושלים בבקשת עזרה 
אל אחיהם שבתימן במטרה לסייע לעניי העיר. 
בחודש אדר ב' תרמ"ג )מרץ–אפריל 3881( 
י ור' יוסף  יצאו לתימן השד"רים ר' שלום ַחְמּדִ
אף, בשליחות מטעם הקהילה הספרדית  ַנּדַ
בירושלים. שליחותם נמשכה כשנתיים ימים 
תימן  לעולי  תרומות  להניב  בידם  עלה  ולא 
בירושלים. הכספים שנאספו בידי שליחי הכולל 
נועדו לצרכי הקהילה הספרדית, דבר שמצביע 
בבירור על דחיקתם של עולי תימן לשוליים 
הן מבחינה כלכלית והן מבחינה חברתית. אין 
אנו יכולים לבוא בטענה בנוגע ליחסה המזלזל 
של ההנהגה בירושלים כלפי עולי תימן, בעוד 
שאנו עדים לזלזול המופגן של אב בית הדין 
לאחר  לירושלים  שחוזרים  השד"רים  כלפי 
שנערכה בשבילם מגבית שתספיק לצורכי 
סיפרו  השד"רים  לירושלים.  מצנעא  הדרך 
את הקורות אותם בתימן, ואין ספק שקורות 
שליחותם התפרסמו ברבים והציגו באור שלילי 
את הקהילה היהודית בתימן מחד גיסא, ומאידך 
גיסא את עליבותם של עולי תימן בירושלים.
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יהודי מ את  ליוותה  שנים  רבת  סורת 
שלא  בית  ואין  הערק  בהכנת  תימן 
נהגו לשתות בו ערק. בדרך כלל שתיית 
הערק נהגה בשמחות, בשבתות וימים טובים 
ויש שנהגו ללגום מהטיפה המרה מידי יום עם 

הארוחה.
את הערק הכינו על פי רוב מצימוקים בלבד. לשם 
כך היו קונים צימוקים מסוג פשוט )קראפיש(, 
מנקים אותם ומשרים אותם בתוך חביות חרס 
עם מים כשהמים מכסים את הצימוקים. בכל 
יום בוחשים את משרת הצימוקים כדי שלא 
תחמיץ כך במשך שבועיים עד שמסתיימת 
פירוק  של  תהליך  למעשה  שזה  התסיסה 
הסוכרים)גלוקוז( ע"י החיידקים שניזונים מזה 
ותוצר הלוואי של תהליך הפירוק הוא עליה 
ברמת האלכוהול במשרה. מי שחפץ להעלות 
את אחוז האלכוהול יכול להוסיף באופן מלאכותי 
למשרה סוכר רגיל שגם אותו יפרקו החיידקים. 
לאחר שתסס במשך כשבועיים ומשבודקים 
היטב שנסתיים תהליך התסיסה כלומר אין יותר 
פירוק של הסוכרים על ידי החיידקים שתוצר 
הלוואי של הפירוק הוא  אחוז האלכוהול, אגב 
הבדיקה לנ"ל הייתה נעשית באמצעות הכנסת 
נר דולק לחלל האוויר הפנוי שבחבית המשרה, 
אם הנר לא נכבה סימן שהתסיסה נסתיימה. כאן 
עברו לשלב הפקת האלכוהול באמצעות בישול 
המשרה בדוד נחושת אטום היטב שיש לו פתח 
אחד המחובר אל צינור נחושת שדרכו עוברים 
אדי המשרה המורתחת. צינור זה משוקע בחלקו 
השני בדוד מים קרים כך כשאידי האלכוהול 
היוצאים בשעת הרתיחה מהדוד הרותח עם 
המשרה עוברים דרך הצינור ובהגיעם אל מקום 
שיקועו במים הקרים הם מתעבים ומטפטפים 
קלות מקצה הצינור שמסתיים בצורת זרבובית, 
הטיפות הנקלטות נאספות לאט לאט לתוך 
כלי קיבול ומשם מועברות לבקבוקים. אגב 
מהלכם של אידי האלכוהול והתעבותם במיכל 
המים הקרים הם מחממים את צינור הנחושת 
שמחמם את המים ולכן יש צורך לחוש במגע 
יד אם המים הקרים התחממו ולהחליפם במים 

קרים תוך כדי התהליך, באמצעות הוצאת מים 
חמים מהמיכל בעזרת כלי קטן ומהילתם במים 
קרים. משמסתיים תהליך האידוי טועמים אם 
הטפטוף האחרון נטול אלכוהול במידה ואכן כך 
מורידים את הדוד ומרוקנים את הפסולת של 
משרת הענבים הסחוטה ומיובשת. פסולת זו 
שמשה כחומר הסקה לתנור. תהליך הזיקוק 
של דוד אחד לוקח בערך ארבע שעות ובישול 
'דבכה'. הפסולת הנותרת נקראת  זה נקרא 
'שינאנה'. מעט מאוד אנשים הפיקו ערק רפואי 
העשוי מפסולת של דבש טבעי שדרך הפקתו 
דומה לנ"ל. ערק זה נקרא 'עוטאט' ובגלל נדירותו 

הוא היה יקר מאוד.
הכנת יין- את היין הכינו בכל בית כי בתימן 
אין מכירת יין בחנויות ובשווקים מחמת איסור 
שתיית אלכוהול מסוג כלשהו על המוסלמים. 
לפיכך הותר ליהודים להכין את היין לצריכה 
אישית בלבד ושלא לשם מסחר. הענבים נקנו 
בדרך כלל בסוף הקיץ בין חודש אב לתשרי 
תלוי בזן הענבים. תמיד הענבים נבצרו בשיא 
הבשלתם כשרמת המתיקות בהם גבוהה סמוך 
להצטמקותם. הענבים נרכשו בשוק בכמויות 
גדולות ולפיכך לא נשקלו אלא אמדו את כמותם. 
אלה הובלו ע"י סבלים לכל בית ובית. הענבים 
פוזרו ושוטחו ברצפות החדרים והושארו במשך 
מס' ימים לאוורורם, יבושם ואף להצטמקותם. 
הבית  בני  כל  נהנים  אלה  יבוש  ימי   במשך 
מאכילה בלתי מוגבלת של ענבים לשובע בדרך 
זו גם עמדו על טיב מתיקות הענבים. לאחר 
4-3 ימים מתגייסים כל בני המשפחה לעבודה. 
תחילה לפירור הענבים וברירתם לאחר מכן 
דריכתם ברגליים נקיות ומיובשות היטב. הכל 
מועבר לחביות שנרחצו מראש היטב, יובשו 
ועושנו בגפרית המשמידה כל נוכחות חיידקית 
העשויה לגרום להחמצה. חביות אלה של ענבים 
תחת  מושהים  תירוש  הנקראים  מרוסקים 
השמש במשך שבועיים ולאחר מכן הם הוכנסו 
למרתף היין. התירוש הוכנס לחביות ובמשך 01 
ימים נבחש התירוש היטב  מידי יום ביומו כדי 
לעזור לחיידקים להמשיך בתהליך התסיסה. 

משקאות חריפים - עראקי או עראק

מורשת יהודי תימן

דוד חוברי
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משה אוסי

על קצה הלשון

על "גנבותיה הספרותיות" של נעמי שמר

"ירושלים של זהב"

בתום ימי התסיסה ממלאים את החביות עד 
תום כדי שלא יוותר אויר)האוויר מותיר חיידקים 
בחללו ואלה גורמים להחמצה( ואוטמים היטב. 
לאחר מס' חודשים פותחים וטועמים. כל עיסת 
התירוש נסחטת ומסוננת כך שהמיץ בלבד 
שהוא למעשה היין מופרד לחלוטין ומבוקבק. 
מהפסולת הנסחטת משתמשים לעשיית הערק. 
היין שוהה בבקבוקים עד פסח ואז מסננים את 
כל המשקעים האחרונים מתחתית הבקבוק 

והיין ראוי לשתיה. ישנן יינות שיוצאים מתוקים 
ויש מרים תלוי בטיב הענבים, בזן ובשמירה על 
כללי ההכנה. בדרך כלל אהבו יותר לשתות יין 
מתוק ולפיכך אם יצא יין מר מתקו אותו במשרת 
צימוקים מאותו זן שהוכנסו ליין. לא מתקו את 
היין בשום פנים ואופן בסוכר כדי לא לפגום 
בכשרותו לקידוש, כי לפי הרמב"ם כל יין שמותק 
בסוכר או שהוכנס לתוכו סוכר אפילו בשלב 

התסיסה הריהו פסול לקידוש. 

ל ָזָהב", שירה המפורסם  ַלִים ׁשֶ "ְירּוׁשָ
של המשוררת והמלחינה נעמי שמר, קנה את 
לסיום  הזמר  בפסטיבל  אחת  בשעה  עולמו 
חגיגות יום העצמאות תשכ"ז – 7691. הוא 
העיר  משחררי  של  הטבעי  להמנונם  הפך 
העתיקה, והוא הפזמון העברי המוכר ביותר 
גדולתה של המשוררת הייתה בכך  בעולם. 
התלמוד  המקרא,  ממכמני  לדלות  שידעה 
והמדרשים, השירה והסיפורת העברית  לאורך 
הדורות ביטויים, אזכורים, פסוקים ורימוזים 
וארגה אותם לכדי השיר/הפיוט הנפלא הזה.
על חלק מ"הגניבות הספרותיות" אלה נעמוד כאן:

ל ָזָהב" – ביטוי זה שאול מסיפור  ַלִים ׁשֶ א. "ְירּוׁשָ
אהבתם של ר' עקיבא ורחל; בימי עוניים היו 
ישנים במתבן, ובבוקר היה ר' עקיבא מלקט 
את התבן משערותיה של אשתו ואומר לה: "לּו 
היה לי הייתי קונה לך ירושלים של זהב". זה היה 
תכשיט או אולי כתר מזהב בדמות חומת י-ם, 
שהחתן היה מעניק לכלתו בליל חופתם, שהרי 
חתן וכלה בליל חופתם דומים למלך ולמלכה. 
נעמי הוסיפה את הצירוף "ירושלים של אור" 
כסמל לכיסופי גאולה שמימיים, כפי שהיא 
אף מסיימת באור: "אלפי שמשות זורחות".
ּנֹור" – ביטוי זה הוא פרי  יַרִיְך ֲאִני ּכִ ב. "ְלָכל ׁשִ
קולמוסו של ר' יהודה הלוי בפיוט המפורסם 
"ציון הלא תשאלי". בסיום הבית הראשון הוא 
ְוֵעת ֶאֱחלֹם  ים,  ַתּנִ ֲאִני  כותב: "ִלְבּכֹות ֱענּוֵתְך 

יָרִיְך" – בהיותו  בּוֵתך – ֲאִני ִכּנֹור ְלׁשִ יַבת ׁשְ ׁשִ
משבט לוי חלם ריה"ל להיות כינור בתזמורת 
של ביהמ"ק בעת שיבת ציון. ואולי התכוונה 
תהלים  וספר  דוד"  "כינור  בין  לחבר  נעמי 
לבין פיוטו של ר' יהודה הלוי עם שירת ציון 
 – לארצו  ישראל  שיבת  בעת  המתחדשת 
הדורות. לשרשרת  כראי  הכינור"  "שירת 
ַלִים"... הפסוק המפורסם  ֵחְך ְירּוׁשָ ּכָ ג. "ִאם ֶאׁשְ
מתהלים קל"ז, המתאר את בני ישראל שגלו 
לבבל ואת אשר אירע להם "על נהרות בבל". 
הגולים סרבו לבקשת הבבלים לשיר משירי 
ציון על אדמת נכר )האגדה מספרת שהלויים 
קטעו את אצבעותיהם כדי שלא ייאלצו לנגן(, 
והם נשבעים שלא לשכוח את י ם; הם מקבלים 
על עצמם קללה, שאם אשכחך יינטל הכוח מידי 
הימנית, ולשוני תדבק לחכי – אהיה אילם. פסוק 
זה, כידוע, נאמר ע"י החתן לפני שהוא שובר 
את הכוס כזכר לחורבן המקדש. נעמי מעצימה 
ַלִים", באשר היא  ֵחְך ְירּוׁשָ ּכָ את המלים "ִאם ֶאׁשְ
אינה משלימה את הפסוק המקורי, והיא מסיטה 
ּה ָזָהב".  ּלָ ּכֻ ר  אותנו לזוהר של ירושלים "ֲאׁשֶ
ַרף"  יַקת ׂשָ ְנׁשִ ָפַתִים ּכִ ֵמְך צֹוֵרב ֶאת ַהּשְׂ י ׁשְ ד. "ּכִ
– משפט זה שאול מישעיהו )פר' ו'( המספר על 
חזון שנתגלה אליו, ובו הוא מתקדש להתמנות 
לנביא. הנביא רואה את הקב"ה יושב עם מועצת 
שרים  למלאכים,  כינוי  כשהשרפים,  שריו, 
את תהילתו. וכדי להכין את ישעיהו למעמד 



7

ההתקדשות הוא עובר טקס טהרה מטומאתו ע"י שרף הלוקח גחלי אש מעל המזבח )כעין מעשה 
הכהן הגדול ביוה"כ(, ומעבירן על שפתיו הטמאות. גחלי האש נוגעות על שפתיו, אך אינן שורפות 
אלא צורבות אותן קלות כדי לטהרו. נעמי ארגה את טקס ההתקדשות הזה לכדי משפט אלמותי, 
ובו היא מטהרת  כביכול את ישראל כדי להיות ראוי להתקדש עם הכלה י-ם. נשיקה זו שנותן החתן 
לי-ם הכלה היא 'נשיקה שמיימית' המסמלת אהבה, טהרה והתקדשות, אך גם געגוע, כאב וצריבה, 
כי עברו אלפי שנות גלות עד שהאוהבים נפגשו כדי לקיים את השבועה "אם אשכחך ירושלים".  
ָתִרים" –  הביטוי שאול מאגדה על מתן תורה ובה מסופר על משה רבנו, שבשעה  ה. "ְוָלְך ִלְקׁשֹר ּכְ
שעלה למרום מצאו להקב"ה יושב וקושר כתרים לאותיות )קישוט חלק מהאותיות בספרי התורה 
והמזוזות, על ידי תגים מיוחדים(, וזאת כדי שיבוא ר' עקיבא לאחר דורות וידרוש על כל תג ותג 
תילי תילים של הלכות. המדרש מדגיש שקשירת התגים לאותיות מציינת את אחדותה של התורה 
שבכתב עם התורה שבע"פ והעלאתה לכלל שלמות בספירה השמיימית, אך במישור הארצי 
ר' עקיבא ואחריו אלפי חכמים יכולים לדרוש ולפענח אותה מחדש בכל דור ודור, והיא תיראה 
להם חדשה כבזמן נתינתה בהר סיני. ואולי ביקשה נעמי להעלות את י-ם לדרגת התורה – מחד 
גיסא הוויתה שמיימית ומקודשת, מעין "ירושלים של מעלה", אך מאידך גיסא, עם ישראל יכול 
לקשור לה תילים של כתרים המתאימים לאותה עת ולאותו זמן, דהיינו, "ירושלים של מטה" – 
תושביה בני חורין לפענח את צפונותיה מחדש בכל דור, אך בתנאי שאינם פוגעים ב'מסד' שלה.  
להתריע  העם,  את  להקהיל  כדי  משמש  ביהדות  השופר   – ִית"  ַהּבַ ַהר  ּבְ קֹוֵרא  "ׁשֹוָפר  ו. 
הפכו  והנביאים  הנוראים,  בימים  ונשמע  סיני  הר  במעמד  מוזכר  הוא  למלחמה;  ולהזעיק 
אותו לסמל בעת "קיבוץ נדחי ישראל", כפי שנאמר בתפילה: "תקע בשופר גדול לחרותנו". 
כאנטיתזה  הימים  ששת  במלחמת  הניצחון  לאחר  נוספו  האחרונים  הבתים  שני  כידוע 
ִית...  ַהר-ַהּבַ ר, ׁשֹוָפר קֹוֵרא ּבְ ּכָ ְוַלּכִ ּוק  )הנגדה( למה שכתבה לפני המלחמה: "ָחַזְרנּו ֶאל... ַלּשׁ
קול  באזניה  אלו הדהדו  מלים  ְיִריחו...! לבטח בעת כתיבת  ֶדֶרְך  ּבְ ַלח  ַהּמֶ ַים  ֶאל  ֵנֵרד  ָנׁשּוב 
תקיעות השופר של הרב האלוף שלמה גורן ברחבת הכותל רגעים מועטים לאחר כיבושו.
שלושת אלפי שנות חורבן וקינה )"ֵאיָכה ָיְבׁשּו"...( לצד בנייה וקדושה, געגועים ואהבה עם כאב 
וצריבה, ריחוק, ניתוק וגלות עם כמיהה להתמזגות, שיבה וגאולה – כל אלה ואחרים נארגו 
בידיה האמונות של נעמי שמר כדי לתת לנו את "שירת ירושלים החדשה" של עם ישראל, 
כשהיא מנגנת את 'שירי המעלות' בכינורו של דוד; כואבת, נצרבת ונטהרת מגחלי האש; 
מעטרת בתגים את 'ירושלים של זהב' של האהובים ר' עקיבא ורחל; חולמת את געגועי ר' יהודה 
הלוי לא"י; ואוחזת ברעמות האריות, הצנחנים כדי להחזיר את אריאל לחיק 'גור אריה יהודה'.
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מקור השם "זלאביא" והקשר לחג השבועות

ד"ר משה גברא

בחג השבועות נהגו לאכול יהודי מרכז תימן 
בצק מטוגן בשמן המכונה "זלאביא". כך כתב 
מרי יוסף קאפח זצ"ל בספרו הליכות תימן כי 
בפת שחרית של חג השבועות נהגו בצנעא 
להכין "זלאביא" )עמודים 29, 312(, וכך נוהגים 
עד היום להכין בחג השבועות בקרב קהילות 
יהודי מרכז תימן כמו יוצאי העיר מנאכ'ה, ועוד. 
בתימן נהגו להכין סוגי בצק שונים, חלקם עם 
שמרים כמו ה"זלאביא", וחלקם ללא שמרים 
כפי שנקרא באזורים שונים בתימן "רוקק" 
)בצק דליל עם שמרים(, או "סולע" )ללא 
שמרים(. בכל רחבי תימן ואף בכל העולם נהגו 
להכין בצק ולטגן בשמן, והם נקראים בשמות 
שונים, כמו סופגניות, "ספינגים", וכדומה. 
את  להראות  רוצה  אני  זה  קצר  במאמר 
ולמה  "זלאביא",  המינוח  של  מקורו 
השבועות.  בחג  להכינו  דווקא  נהגו 
בתורה כתוב "זה קרבן אהרן ובניו אשר יקריבו 
לה' ביום המשח אותו עשירית האפה סולת... 
על מחבת בשמן תעשה מורבכת תביאנה 
יג-יד(. ו,  )ויקרא  פתים...  מנחת  תופיני 
)ט,  למנחות  המשניות  בפירוש  הרמב"ם 
היא  רבוכה  שענין  נוטה  "ודעתי  כתב:  ג( 
ענין קלויה בשמן כמו שקולין דבר שנקרא 
על  שצפה  ר"ל,  זולאבי"ה,  ערב  בלשון 
ולכן הוצרך  פני השמן שקולין אותה בה, 
תעשה". בשמן  שנאמר  והוא  שמן  ריבוי 
כלומר, את חביתי כהן גדול וקרבן תודה היו 
מטגנים בשמן, ובשפה הערבית נקרא זלבי"ה-

זלאביא, כפי שנוהגים היום יהודי תימן )תודה 
לבן דודי רחמים גברא, שהפנה אותי למקור זה(.
היו  יהודי תימן  כי  זו,  למדנו אף מדוגמה 
שמרנים לא רק במסורת המקרא ובמנהגי 
התפילה, אלא אף במאכלים, וכפי שפירטתי 
על מאכל החילבה, המוזכר בלשון המשנה 
"תלתן", ובמאמר שכתבתי )מחקרים בסידורי 
12-9( הראיתי, כי  תימן, כרך א', עמודים 

המאכלים  אחד  הינו  החילבה-התלתן, 
הקדומים ביותר, אותו נהגו לאכול כל עם 
ישראל, והוא מוזכר בתלמוד, שיהושע בן 
לארץ  בכניסתם  תנאים  עשרה  התנה  נון 
ראשון,  בית  לפני  שנים  מאות  ישראל, 
התלתן-החילבה. הינו  התנאים  ואחד 
שמרנותם  את  לראות  ניתן  כאן  ואף 
השם  את  המשמרים  תימן,  יהודי  של 
כפי  "זלאביא",  בשמן,  המטוגן  בצק  של 
הרמב"ם.  של  בזמנו  במצרים  נהוג  שהיה 
לעצם מקור המנהג לאכול "זלאביא" בתימן 
בחג השבועות, נראה, כי המנהג מבוסס על 
מדרשי חז"ל שהשמן נמשל לעם ישראל, 
השירים  בשיר  אומר  המלך  ששלמה  כפי 
"לריח שמנך טובים שמן תורק שמך", וכפי 
שפירטתי במאמר "מדוע לא מוזכר נס פך 
השמן והדלקת הנרות ב"על הנסים" בחנוכה 
"העלייה הגדולה  )וראה באריכות בספרי 
מתימן" עמודים 1045-1037(. וידוע כי חז"ל 
השוו כל הזמן את עם ישראל והתורה לדברים 
שונים, כמו שדרש רבי אושעיה )תענית ז, א( 
שדברי תורה נמשלו למים, יין וחלב, ומכאן 
התפתח מנהג יהודי אשכנז לאכול מאכלי חלב 
בחג השבועות. מנהג אשכנז בחג השבועות 
להבליט את החלב, ואילו בתימן לא נהגו כן, 
אלא הקפידו לאכול בשר, שכן אין שמחה 
אלא בבשר וביין, ולכן, יתכן, וחיפשו מנהג 
אחר לחג  השבועות עם שמן, והנהיגו כנראה, 
רק בדורות האחרונים להכין בצק ולטגן עם 
"זלביה".    נקרא  הוא  תימן  ובמרכז  שמן, 
למדנו מהתורה עוד, כי חביתה היא בישול 
לא עם מים, אלא טיגון עם שמן במחבת, 
והיום נהוג בעיקר לגבי חביתת ביצים או 
לגבי  מוזכרת  היא  ובתורה  ירק,  חביתת 
קרבן אהרן הכהן טיגון סולת בשמן, ובשפה 
או  "זלאביה"  זאת  כינו  במצרים  הערבית 
"זולאביה", והשם השתמר ביהדות תימן.
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אלי נגר

על הדברים שהעולם עומד עליהם

פירוש הרמב"ם: 
ובמעלות  התורה,  והיא  במדע  כי  אמר 
המדותיות והם גמילות חסדים, ובקיום מצות 
התורה והם הקרבנות התמדת תקינות העולם 

וסדירות מציאותו על האופן היותר שלם
ראוי לתת את הדעת  לנקודות הבאות:

א. הסדר בהצגת הפירוש
ב. תוכן הפירוש

א.  הסדר במשנה הוא: תורה עבודה וגמילות 
זאת  הסדר בביאורו של  חסדים. לעומת 
הרמב"ם הוא: תורה גמילות חסדים  עבודה.

ב. המונח 'תורה'  הרמב"ם מפרש כמוסב  על 
החכמה )אלעלם(. בכלל ולא במובן רק של 
תלמוד תורה. מנגד בהתייחסו למונח 'עבודה'  
הוא הדגיש את הזיקה לעניין הדתי וכתב: " 
ובקיום מצוות התורה"  )התורה= שאריעה(. 
המשנה  תמוה,  לכאורה  הקורבנות"  והם 
אומרת 'תורה'  שמובנו תורת ישראל והרמב"ם 
מפרש זאת כהוראה כללית על החכמה. וכאשר 
המשנה  נוקטת במונח 'עבודה',שמובנה כלל 
העבודה הדתית, הרמב"ם מצמצם זאת רק 
כלפי  מצוות הקרבנות. על כך יש לשאול:  כלום 

מצוות התורה  הינם רק בעניין הקרבנות?
ברם לאמיתו של עניין הקושי אינו על הרמב"ם 
אלא  על המשנה שקבעה חלוקה משולשת זו, 

ומשמע שכל פרט עומד בפני עצמו.  
)וכבר ר"י אברבנאל היקשה זאת על המשנה(. 
אולם עדיין שומה עלינו לנסות להבין מפני 
מה בחר הרמב"ם לפרש את המונח 'תורה' 
האמור כאן במשמעות רחבה על החכמה, ולא 
באופן ממוקד על לימוד התורה. אבקש לטעון 
שלאור דברי הרמב"ם בהקדמתו לשמונה 
פרקים, שמסכת אבות מכשירה לקראת 
מעלת הנבואה, הרי שבהכרח המושג תורה 

אינו יכול להצתמצם רק על הלימוד ההילכתי, 
אלא הוא כולל בתוכו גם את מה שנקרא 
מעשה בראשית ומעשה מרכבה.  הווה אומר 
אין כוונת הרמב"ם להפקיע את עצם מושג 
התלמוד תורה הרגיל אלא אדרבא הוא בא 
לצקת בו תוכן רחב ומקיף יותר שמכווין לא 
רק לידע האסור והמותר אלא גם מה שנקרא 

יסודי התורה.
זו  שהבנה  נראה   'עבודה'  המונח  לעניין 
התבקשה לנוכח העובדה שהמשנה הזכירה 
גמילות חסדים, וגמילות חסדים הם חלק 
ממצוות התורה, הרי שמכאן יסוד להניח 
שהמונח 'עבודה' לא מתייחס לכלל המצוות, 
לפיכך הרמב"ם פירש את העבודה כמוסב רק 
על הקורבנות. אולם עדיין שאלה היא מה עם 
שאר המצוות כגון שבת סוכה לולב ועוד? ר"י 
שילת הציע שהקרבנות הם סמל לכל המצוות 
השמעיות, אולם לו היתה זו כוונת הרמב"ם 
הרי היה צריך לנקוט בלשון כגון הקרבנות. מה 
גם שהרמב"ם קרא לספר בו הסדיר את ענייני 
בית המקדש והקרבנות בשם ספר העבודה. כך 
שניכר שהמונח עבודה מוסב לעניין הקרבנות 
בלבד. אבקש להציע שהקורבנות כוללים 
את שאר המצוות זאת לאור העובדה שחלק 
מהבאת קורבן הינו בכדי לכפר על העבירות, 
נמצא שהקורבנות טומנים בחובם את החובה 

והזהירות על שמירת התורה בכללה.  

שונה  בסדר  בחר  הרמב"ם  מהטעם  מפני 
מהמשנה?

 במורה נבוכים, )ג, לב(.הרמב"ם  קובע הבחנה 
בין מצוות שהן  על דרך 'הכוונה הראשונה'  לבין 
מצוות שהם על דרך 'הכוונה השנייה'.  כעין 
ההבחנה בין לכתחילה )=כוונה ראשונה( לבין 
בדיעבד )=כוונה שנייה(. לאורה של הבחנה זו: 

בפרק הראשון ממסכת אבות  נאמר כדלהלן: 

על שלושה דברים העולם עומד על התורה על העבודה ועל גמילות חסדים
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הקרבנות סווגו תחת המשבצת של מצוות שהן 
על דרך הכוונה השניה, שמטרתן להפנות את 
מחשבת העם מעבודת האלילים לעבודת האל. 
מבחינה זו הקורבנות הן כעין  תוכנית גמילה 
מההיתמכרות לפולחן עבודה זרה )מו"נ,ג:לב(. 
לאורה של הבחנה אפשר להסביר  שהרמב"ם 
הקדים לפרש  קודם את תורה וגמילות חסדים 
שהם על דרך הכוונה הראשונה  ולאחר מכן את 
מושג העבודה המתייחס לעבודת הקרבנות 
שהוגדר על גרך הכוונה השנייה. אם כי עדיין 
שאלה היא האם בעת כתיבת הפירוש למשנה 
הרמב"ם אחז בדעה שהובעה במורה נבוכים 
לגבי הקורבנות? ברם לעניין דנן דומה שגם  
אם נשיב בשלילה לכך, הרי שברור שתפיסת 
התורה והמוסר כגורמים ישירים לשלמות 
היא עולה ומהדהדת לאורך כל כתביו באופן 
ברור ומפורש. ומבחינה זו העיקרון להקדים 
את מה שנראה לו כיסודות התורה הינו יסוד 
מוסד בשיטת הרמב"ם. כעין ראיה לסדר שבו 
נקט הרמב"ם ולפירושו אפשר לשאוב מדברי 
הירושלמי אשר מביא את המשנה הזו כלשונה 

ומסמיך זאת לפסוק בישעיה כדלהלן:
 רבי יעקב בר אחא בשם רבי יסא לעולם אין 
העולם עומד אלא על הקרבנות.  תמן תנינן 
שמעון הצדיק היה משירי כנסת הגדולה 
העולם  דברים  שלשה  על  אומר  היה  הוא 
עומד על התורה ועל העבודה ועל גמילות 
חסדים ושלשתן בפסוק אחד )ישעיהו נא( 
ואשים דברי בפיך זו תורה ובצל ידי כסיתיך 
זו גמילות חסדים ללמדך שכל מי שהוא עוסק 
בתורה ובגמילות חסדים זכה לישב בצילו 
של הקב"ה. הדא היא דכתיב )תהילים לו( 
מה יקר חסדך אלהים ובני אדם בצל כנפיך 
יחסיון. )ישעיהו נא( לנטע שמים וליסד ארץ 
אלו הקרבנות )שם( ולאמר לציון עמי אתה 
אלו ישראל. )ירושלמי, תעניות, פ"ד, הל' ב 
הנה כן הסדר בפסוק הוא כאותו סדר שנקט 
הרמב"ם, בנוסף  ההיגד ואשים דבריי בפיך, 
עניינו הנבואה, ואליבא דהרמב"ם הנבואה תוך 
התבוננות גם בבריאת ה' ובחכמתו וזה הולם 
משתבץ יפה עם מה שפירש הרמב"ם תורה 

כמתייחס לחכמה. 

אוצר הפתגמים

מרדכי יצהרי

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

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

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

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

אמרו למי שהתחתן, שחייו כבר החליקו, מכר ביתו ועלה לרגל, ונשאר ללון במדרגה.
פירוש: המשל מבוסס על שיר היתולי מתוך השירה העממית.
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חג השבועות – הוא השני במנין 
ה  שלושת הרגלים המוכתרים בעטרת ִהּלָ
"מועדים לשמחה חגים וזמנים לששון". 
בחודש הראשון - חג המצות, חג הפסח, 
חג האביב – של הצמיחה וניצני הלבלוב, 
חג החירות – זמן חירותנו. לחג השבועות 
שחל ביום הששי בחודש השלישי )סיון(, יש  
שלושה כינויים נוספים: הקציר, הביכורים, 
"זמן  מתן תורתנו". כאמור, בנוסף לתארו 
של חג הביכורים, נקרא "חג השבועות" על 
שם שבעת השבועות שקדמו לו, עדה"כ: 
"בחג המצות ובחג השבועות ובחג הסוכות", 
א-לוהיך"  לה'  שבועות  חג  "ועשית  וכן 
א  )דברים ט"ז,י(. גם בתלמוד נקרא כך: "ַחּגָ
א" )מנחות ס"ה, וכן במגילת תענית(,  בּוַעּיָ ׁשָ ּדְ
אולם בלשון חז"ל, נקרא "עצרת של פסח" 
)פסיקתא פ' ל(. גם בתימן, השם הרווח יותר, 
"חג עצרת", וכל קביעת מועד מסויים לפניו 
ל ִעיּד  או לאחריו, ָנְקבּו קביעת הזמן "ַקּבְ
ְעּד ִעיּד )אחרי חג(  )לפני חג( ֲעֶצֶרת", או "ּבַ
ֶיא"  ֲעֶצֶרת". הגויים נהגו לכנותו: "ִעיּד ַא-ְזַלאּבִ
– ע"ש הלביבות שהנשים היהודיות נהגו 
לאפות לארוחת הבוקר של חג השבועות. 
במקומות אחרים סעדו ארוחת בוקר "ֲהִריׁש 
ה( ְוַסְמן" )חמאה מטוגנת עם  ִריֵסי ִחּטָ )ּגְ
גרגירי תלתן ומעושנת(, או "ַמְעצּוּב )פתיתי 

רקיקים( ְוַסְמן", 
שלושה צירופים: קציר, ביכורים וזמן מתן 
תורה, מיזוג )סינתיזה( של חומר ורוח, תורה 
ודרך ארץ, ארץ ושמים. מה תרופה יש נגד 
עבדות במשך שנים רבות? התרופה היחידה, 
כדי  ישראל,  לעם  שניתנה  התורה  היא 
לזקוף קומתו לאחר שנות עבדות ונמיכות 

קומה של אדם בידי אדם אחר, חסר תבונה 
אנושית, הניזון מברבריות ונבערות דעת. 

חג השבועות, הוא אחד משלושת הרגלים 
שמצוה לשמוח בו בתורה, ולהתענג בו בבשר 
וביין כמו בשני הרגלים , ע"פ הכלל שקבעו 
ָך - אין שמחה אלא  ַחּגֶ ַמְחּתָ ּבְ חכמים "ְוׂשָ
בבשר". יהודי תימן אכלו מאכלים חלביים 
שנהגו  כפי   ולא  בלבד,  בוקר  בארוחת 
לאחרונה, לאכול בחג השבועות רק מאכלי 

חלב.
אִליל" כתבי היד של יהדות תימן,  ּכַ בכל ה"ּתְ
לא נמצא כל מקור לסדר קריאה זה, אך מזה 
כמאתים שנה, נהגו הרבה קהילות בתימן, 
לקרוא ב"תיקון ליל שבועות", שנתקן ע"י ר' 
שלמה אלקבץ וכמה מחסידי צפת. אך כמה 
מקהילות יהודי תימן שהגיעו אליהם ספרי 
"קריאי מועד", טיפחו לעצמם מנהג זה, אולם 
חלק מהם הסתפקו בקריאת ספר שמות עד 
סוף פרשת יתרו, וחלק מוסיפים גם פרשת 
"משפטים". בסימן "שובבים" – ראשי תיבות 
של הפרשיות מפרשת שמות עד משפטים. 
עצם הקריאה ב"תיקון ליל שבועות", ועצם 
המנהג להיות ֵעִרים כל הלילה, מקורו בספר 
הזוהר בפרשת "אמור" צ"ה, שעל פיו הנהיגו 
המקובלים, וכך נכתב: "חסידאי קדמאי, לא 
הוו ניימי בהאי ליליא והוו לעאן באוריתא" 
)חסידים ראשונים לא היו ָנִמים באותו לילה 

והיו עוסקים בתורה(.

חג - עצרת
כאמור, בנוסף לתארו של חג הביכורים, 
שבעת  שם  על  השבועות"  "חג  נקרא 
השבועות שקדמו לו, עדה"כ: "בחג המצות 

מאת: מרדכי יצהרי

ספירת העומר וחג השבועות

המשך בעמ׳ 13 <<
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ובחג השבועות ובחג הסוכות", וכן "ועשית 
חג שבועות לה' א-לוהיך" )דברים ט"ז,י(. גם 
א בלשון חז"ל, נקרא  בתלמוד נקרא כך: "ַחּגָ
"עצרת של פסח" )פסיקתא פ' ל(. גם בתימן, 
השם הרווח יותר, "חג עצרת", וכל קביעת 
מועד מסויים לפניו או לאחריו, ָנְקבּו קביעת 
ְעּד  ל ִעיּד )לפני חג( ֲעֶצֶרת", או "ּבַ הזמן "ַקּבְ
ִעיּד )אחרי חג( ֲעֶצֶרת". הגויים נהגו לכנותו: 
ֶיא" – ע"ש הלביבות שהנשים  "ִעיּד ַא-ְזַלאּבִ
היהודיות נהגו לאפות לארוחת הבוקר של חג 
השבועות. במקומות אחרים סעדו ארוחת 
ה( ְוַסְמן" )חמאה  ִריֵסי ִחּטָ בוקר "ֲהִריׁש )ּגְ
מטוגנת עם גרגירי תלתן ומעושנת(, או 
"ַמְעצּוּב )פתיתי רקיקים( ְוַסְמן", ובמזרח 
יח" או "ְנׁשּוף" )מין דיסות של  ּתִ תימן, "ׁשְ
חלב( ְוַסְמן". אך רוב רובם, לא פסחו כלל 
על אכילת בשר בארוחת ליל החג ובארוחת 
צהרים בחג, כדי לשמוח בבשר וביין, ע"פ 
ָך - אין  ַחּגֶ ַמְחּתָ ּבְ הכלל שקבעו חכמים "ְוׂשָ
שמחה אלא בבשר". יתירה מזו, הם היו 
לועגים על אלה שנהגו לאחרונה, לאכול 

בחג השבועות רק מאכלי חלב.
הוד שבקדושה                      

כל הקהילות היהודיות בתימן, מנער ועד זקן, 
נראו כבני מלכים בחג השבועות. ההרגשה 
של כולם היתה אפופה הוד שבקדושה, 
כאילו עומדים הם לקבל את התורה בפעם 
יהודי  ילד  נראה  לא  מעולם,  הראשונה. 
שנהג במעשה קונדס בחג השבועות, כפי 

שנוהגים ילדים להתיז מים ולשפוך מים 
על כל עובר ושב, כשהם מגדירים פעולה 
טפשית שכזו בשם "חגיגת המים" שאין 
לה כל זכר בחג השבועות. זכורני שבילדותי, 
היינו מצפים לחג השבועות כדי שבליל יו"ט 
נוכל לבקר בכל בתי הכנסת שבעיר, לקחת 
חלק בתור הקוראים ולזכות בממתקים או 
ר" ממותקת ומתובלת.  בשתיית קפה "ִקׁשְ
זו היתה המשימה שעמדה בפני הילדים, 
נּו בשעות הצהרים  ועל מנת להגשימה, ָיׁשְ
בערב החג כדי להישאר ֵעִרים כל ליל החג, 
ר על בתי הכנסת, ואם כביכול  אם כדי ְלַחּזֵ
ר". )אגב,   כדי לצפות ולחזות ב"ַליַלּת ַאלַקּדְ
שלפי  היכולת(  )ליל   – אלקדר"  "לילת 
האמונה המוסלמית הוא הלילה שבו הורד 
ה"קוראן" מן השמים, שחל בדרך כלל בליל 
ה-27 בחודש ְרַמַצ'אן, ובו נעתר ה' לתפילת 
מאמיניו(. בניגוד לתפיסת האמונה היהודית, 
שלפיה שערי השמים פתוחים בפני כל מי 
ְלֵתי  שמאמין בה', כדבר משוררנו "ִאם ִנְנֲעלּו ּדַ

ְלֵתי ְמרֹום לֹא ִנְנֲעלּו". ְנִדיִבים/ ּדַ
המנהג אצל חלק מיהודי תימן השומרים על 
מנהג אבות ראשונים. לחזור לבית הכנסת 
ולקרוא מפרשת  ליל החג  אחרי ארוחת 
שמות עד סוף פרשת יתרו והולכים הביתה 
לישון כדי לקום להתפלל תפלת שחרית 

בזמנה ולא לפני הזמן חלילה.   
ָעֵלינּו  א  ַהּבָ בּועֹות  ָ ַהּשׁ ַחג  ְפרֹוס  ּבִ לסיום: 
ִנים ַרּבֹות ּומֹוֲעִדים טֹוִבים" ! ְזּכּו ְלׁשָ ְלטֹוָבה, "ּתִ

ד״ר יגאל בן שלום
נשיא האגודה לטיפוח חברה ותרבות

לחברנו משה בסיל אתך באבלך הכבד 
במות אחיך פנחסי שלום

13
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מדור משפחה

אהובה בן שלום
מעגל חיי משפחה

בגליון הקודם דיברנו על הפרק שבו אנחנו 
ההורים הופכים לסבא וסבתא ובהשלכות 
עם  הקשר  בהגדרת  גבולות  הצבת  של 
הילדים שלנו. בגליונות הבאים נדבר על 
סגנונות שונים של סבתאות מבלי להעדיף 
חלילה סגנון זה או אחר אלא רק על מנת 
להבין מה המחיר או מה ההשלכות של 

בחירת הדרך שלנו בעולם הסבתאות.
קיימים 4 סגנונות שעליהם נדבר בגליון הבא:

 
<< סבתאות של כף

<< סבתאות בסגנון העברת מורשת 
<< סבתאות מרוחקת
<< סבתאות מודרנית

איך אנחנו בוחרים את סגנון הסבתאות שלנו?
יכולה להיות תוך כדי מחשבה  הבחירה 
ואני  להיות סבתא  עומדת  "אני  מראש: 
בוחרת להיות סבתא מעורבת, או סבתא של 
סוף שבוע" וכדומה. הבחירה יכולה להיות 
גם תוך כדי תנועה. אני בוחן או בוחנת מה 
מתאים ובכך מאפשרת גמישות. לדוגמא: 
מרוחקת  סבתאות  להתחיל  יכולה  אני 

ולהתקרב בתקופה אחרת.
המודל שנבחר קשור מאוד לסגנון החיים 
וגם לשלב שבו תופסת אותנו הסבתאות. 
סבא בפנסיה עלול להיות לגמרי שונה מסבא 
שעדין עובד. הבחירה תלויה בין היתר ברמת 
הפתיחות מול הילדים, במידת הניידות של 
הסבא והסבתא ובבחירת מקום המגורים 

של הילדים.

איפה עלולים להיווצר קונפליקטים?
קונפליקטים עלולים להיווצר ממצב של 
השוואות. למה הסבתא הזו מגיעה 4 פעמים 
היווצרות  לא?  השניה  והסבתא  בשבוע 
הקונפליקטים ועוצמתם תלויה במידה רבה 
מאוד במערכת היחסים בין הסבאים לבין 
ההורים – ילדיהם. לילדים שתופסים את 
מהות הקשר עם הסבים והסבתות כ"מובן 
מאליו" יהיה קשה יותר למנוע קונפליקטים 
ועליהם מוטלת האחריות להכלת כל סגנון 

קשר.  
הילדים שלנו צריכים לשאול את השאלה: 
האם אנחנו מאפשרים מספיק הזדמנויות 
לחוות את סבא וסבתא ומה החלק שלנו 
בעידוד או באי עידוד הקשר. לדוגמא: אם 
סבא וסבתא מתקשרים וארשת הפנים 
שלנו או טון הדיבור משדר שלא טוב לנו 
עם השיחה – אנחנו לא מעודדים את הקשר.

חשוב שההורים הצעירים יזכרו שיש  נכדים 
שלא זכו לסבא וסבתא וגם שיש משהו זמני 
בקשר עם סבא וסבתא. הם לא חיים לעולם. 

 ahuvabns@gmail.com   |  050-2399543  :להזמנת הרצאות
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טקסט: כרמלה אבדר  צילום: יאיר חובב

מאוצרות המוזיאון

שם: לבה, שמסה, תכלול, לאזם ענק
ענקים אלה פרוסים על בטנת אריג פרחוני, 
למנוע אובדן תליונים הענק, להבטיח פריסה 
של הענק והצנעת הצוואר, וכן תחושה נעימה 
במגע עם העור. בחירת אריג הבטנה מבטא 
גם את טעמה האישי של העונדת. אולי גם 
בכדי לעקוף את האיסור ללבוש אריג פרחוני, 
שכן בצנעא, אפיין מוסלמיות, והיה אסורה על 
היהודיות. יוקרתו של הענק נמדדה באיכות 
הכסף והעבודה וכן בגודלו. ענקים אלה צנועים 
יחסית, שכן תליוני האורך יצרו רק שתי שורות 

אופקיות

אנשים מפורסמים

הדיין ר' יחיא בן יהודה צעדי
נולד בשנת 1733 ונפטר בשנת 1808. נבחר לשרת כדיין בשנת תקמ"ה)1785( לאחר 
מות הדיין ר' שלום הכהן. שרת כדיין בבית דינו של מהרי"ץ שהיה אב בית הדין. הוא 
חתום אף על כתובתו של ר' יוסף בן המהרי"ץ בשנת 1789 וכן על ההסכם לבנייה 
המחודשת של ביהכנ"ס מסוורי בשנת 1794. כהן בתפקידו במשך 23 שנה עד יום מותו.

הדיין ר' משה קטיעי )הנכד(
נסבו של זה הנקרא באותו שם שרת בעבר כדיין בין השנים 1698-1715. כנראה שזה 
הנכד שמש בתפקידו באופן זמני או כממלא מקום שכן הרב עמרם קורח לא מזכירו 
ברשימות הדיינים הקבועים. מכל מקום הנ"ל חתום על  פסק דין בשנת 1781, דיין 
זה הוא סבו של ר' משה בן סעדיה קטיעי שעליו נספר בעתיד. תופעה זו של שימוש 
חוזר בשמות אבות המשפחה היה נפוץ בתימן ולא נחשב למשהו חריג. הוא נמנה על 
אחרוני הדיינים בני המאה ה-18 ששרתו תחת בית דינו של המהרי"ץ ושסוגר לנו את 
רשימת הדיינים אותה סרקנו במהלך הפרקים האחרונים. בפרקים הבאים נספר על 

מנהיגי הדור בני המאה ה-18, תרומתם ופועלם לקהילה היהודית.

דיינים בני המאה ה-18
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סיוע במימון לטיפולי שיניים ליוצאי תימן ועדן

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

״כי האדם כעשב השדה - שיר לתקופת הקורונה״

נכתב בתקופת הקורונה ע״י: יוסף ארבל אחד מותיקי התימנים באשדוד
כי האדם כעשב השדה                           

נבט יושקה יגדל ויפה
יש בני אדם אנשים טובים
שגדלו והיו לאנשים יפים

יפים בנפש וטובים בחיים.

ויש שגדלו והיו לקוצים דוקרים 
מתוך רוע ולא מזהירים 

טובה בריאת העולם בעיקרה 
וכוונת הבורא היא טהורה 
עשב השדה גדל לתועלת 

תועלת לכל לאדם ולחי 
לאויר שהוא מטהר לקרקע 

ולתלעת שנבראה לפני האדם 
כדברי המשורר רבי אבא שבזי 

יתוש קטן קדמני תחילה
הוא מטהר את האויר 

העשב מטייב את האדמה 
העשב הוא מאכל לבהמה 

טוב לאדם טוב לעץ ולחי
ועל כך נברך כה לחי. 

ומה האדם מועיל בחייו מאומה
נולד גדל והלך לעולמו 

לא לעולמו הוא אלא לעולמו 
של הקדוש ברוך הוא 

מה הועיל לו בחיין טחנות רוח 
כי כאשר הוא נאסף 

גם ממנו נאספת הרוח 
ולא נותר ממנו מאומה 

ובכן על מה כל המהומה


