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קוראים יקרים, אנו שמחים להגיש בפניכם 
גיליון תשיעי של עלון שבטי ישראל מבית 
ישראל.  ועדות  הרמב”ם  מורשת  מרכז 
המתחדש  המרכז  של  היוצר  מבית  גיליון 
אלו  בימים  העוסק  טבריה  הקודש  בעיר 
עדות  אודות  ובמחקר  הפעילות  בהרחבת 

ישראל השונות.
גיליונות עלון שבטי ישראל יעסקו בעזרת 
ה’ בהיבטים שונים של תרבות, היסטוריה, 

הלכה ומחקר בעדות ישראל השונות.
גיליון זה, מוקדש לחודש ניסן, בסימן מנהגי 

העדות השונות בחג בפסח והמימונה.
קריאה מהנה.

אביטל לוי

מדור לדור
מסורת אבות

עוברת
מחברת את השרשרת

נוגעת לא נוגעת
ממשיכה בחוט דקיק

חרישי
עם. ואומה.

בין אב
לבן

לנכד.
צובעת את רגעי עבר

משבר וגאולה
שלא ישכחו

לעולם

בפתח הדברים 

ל מנצור ניא עות

מנהג האפיקומן – חיפושו, גניבתו, הצפנתו וחיפושו 
– רווחים מאוד בימינו בקהילות רבות בעם ישראל, 
בליל  עיקרי  חלק  הוא  היום  זה  שמנהג  לומר  ניתן 
מתקופת  עוד  סימוכין  לו  יש  זה  מנהג  הסדר. 
השאלה  אך  שנה.  כאלפיים  לפני  האמוראים 
נהגו  האם  היה?  כך  המנהג  האם  היא  הנשאלת 
לגנוב? לחטוף את האפיקומן? ומה מטרת המנהג. 

לנו  מסופר  א(  )קט,  פסחים  במסכת  בגמרא 
כדי  היא  והמטרה  האפיקומן  את  לחטוף  שיש 
רבי  “תניא,  נאמר:  וכך  יירדמו,  לא  שהתינוקות 
אליעזר אומר חוטפים מצות בלילי פסחים, בשביל 
חשיבות  רואים  אנו  כן  אם  ישנו”.  שלא  תינוקות 
הוא  הסדר  שליל   – שהילדים  לכך  לדאוג  גדולה 
בעיקר בשבילם, ומוטל עלינו להגיד ולספר לבנים 

על ההתרחשות והניסים שעם ישראל עבר.
אם כך מה הכוונה של מנהג חטיפת האפיקומן?

שהמילה  לעיל,  שהבאנו  בגמרא  לנו  פירש  רש”י 
שידאגו  הסדר  בעלי  אל  מתייחסת  “חוטפים” 
לאכול את המצה כמה שיותר מהר וזה בכדי לגרום 

חטיפת 
האפיקומן 

בעבר ובהווה

מנהל תוכן: עותניאל מנצור
עריכה: אביטל לוי
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לכך שהילדים יהיו גם כן בזמן אכילת המצה.
“חוטפים”  שהמילה  ועוד(  )רשב”ם  פירשו  אחרים 
מתייחסת לחטיפת המצה מידיהם של הילדים כדי 
שלא ירדמו לאחר שישבעו מהמצה. ישנם דעות 
להוצאת  הכוונה  שחטיפה  רש”י(  היתר  )בין  נוספות 
וזה  הקערה מהשולחן טרם שאלת “מה נשתנה” 
בכדי לעורר את הילדים לשאול “מדוע חטפו את 

הקערה טרם אכילת המצות” וכיוצ”ב.
מקור קדום נוסף הוא של רמב”ם )הלכות חמץ ומצה 
זה  לחטוף  צריכים  הסדר  שיושבי  כתב  שם  ג(  ז, 
מזה את המצה. דבר מעין זה יגרום לילדי הסדר 

לשאול שאלות ולא להרדם.
המנהג הרווח בימינו:

שמבוגרי  ובמקום  השתנה  היום  המנהג 
מילדי  המצות  את  “יחטפו”  הסדר 

הילדים על מנת שישארו ערים 
שאלות,  לשאול  ויתעוררו 

“חוטפים”,  עצמם  הילדים 
“מחפשים”  או  “גונבים”, 

את האפיקומן. חכמים רבים כתבו על מנהג זה 
כי הוא הוא ראוי בעיקר כי הוא מאתגר ומשאיר 
“מה שנוהגין  את הילדים ערים. היעב”ץ כתב: 
האפיקומן  גונבים  שהילדים  האשכנזים  אצלנו 
יש לו סמך בגמרא - חוטפין מצה בלילי פסחים” 

)ראו עוד חק ליעקב על השו”ע סי’ תע”ב סק”ב(.

מנהג תימן:
שגניבת  וטענו  זה,  למנהג  שהתנגד  מי  גם  היו 
לו  ואין  בדוי  הוא  המבוגרים  מידי  האפיקומן 
בסיס, ואפילו יש מן הגויים שאמרו שהיהודים 
מצרים  ליציאת  זכר  לגנוב,  ילדיהם  מלמדים 
וגנבו  ההזדמנות  את  ניצלו  ישראל  שבני 
לנהוג  אין  ולכן  זהב,  וכלי  כסף  כלי  מהמצרים 
ולהנהיג את הילדים בגניבה. ועל כן ראוי ויותר 
בהלכות  הרמב”ם  בדברי  להחזיק  חינוכית  נכון 
גניבה א, ב: “ואסור לגנוב דרך שחוק, או לגנוב 
לשלם,  מנת  על  לגנוב  או  להחזיר,  מנת  על 
ביאר  וכבר  ירגיל עצמו בכך”.  הכל אסור שלא 
שם הגר”י קאפח שמנהג זה ככל הנראה אסור 
מדרבנן שהרי הגנב גורם מגרעת נפשית לעצמו.
היו  “לא   :)12 הע’   22 עמ’  תימן’  )‘הליכות  כתב  וכך 
שהגניבה  לפי  האפיקומן,  את  ‘לגנוב’  נוהגים 
לדבר  ואפילו  ולשמחה  לשחוק  אפילו  אסורה 
 51 עמ’  דפסחא’  ‘אגדתא  בספר  וכן  מצוה”. 
אגב,  האפיקומן”.  את  לגנוב  מנהג  “אין   :3 הע’ 
היה  תימן  יוצאי  מקהילות  שבחלק  לציין  יש 
המשפחה  שאב  והוא  באפיקומן  נוסף  מנהג 
בוצע את המצה ונוטל את האפיקומן, 
עוטפו במפית, ומניח אותו על כתפו 
לפתח  שמגיע  עד  בבית  ומסתובב 
לאבותינו  זכר  “זה  ואומר:  הבית 
ומשארותם  ממצרים  שיצאו 
על  בשמלותיהם  צרורות 
את  מטמין  כך  ואחר  כתפיהם”, 
האפיקומן בין המפה לשולחן. )ראו 

בהרחבה הגדת קורן לפסח, עמ’ 62(.

חטיפת 
האפיקומן 



במאמר קצר זה ליקטתי וערכתי מנהגים קדומים הקשורים לחודש ניסן 
ולחג הפסח, יש לומר ולהדגיש שאין כאן המקום לקבוע מסמרות בהלכה 

ובמנהג וכל אחד ינהג כמנהג אבותיו וריבותיו. המטרה במאמרים מעין 
אלה היא להפיץ בקרב אוכלוסיות רבות ומגוונות בארץ את מנהגי העדות 

הרווחות והקיימות בארץ בדגש על: תימן, מרוקו, פרס, בני מנשה ועוד. 
פרויקט זה הוא חלק מהפצת מנהגי עדות של מרכז מורשת הרמב”ם 

בטבריה. בטוחני שישנם מנהגים נוספים אך בסקירה קצרה זו ליקטתי עד 

מנהגי יהדות מרוקו
בחודש ניסן

ל מנצור | 4 ניא עןת

מנהגים רבים ומגוונים קיימים בקהילות ישראל בארץ ובגולה. 
מנהגים מיוחדים אנו מוצאים אצל עדת מרוקו עליה נתמקד 

המאמר זה. עדה זו ידועה במסורת אבותיה הקדומה ואשר 
מנהגיה הקדומים יסודתם בהררי קודש. יש לציין שעד ימינו אנו 
רואים רבים הנוהגים במנהגי מרוקו הקדומה, ומאששים בספרי 

מחקר והלכה את מסורת אבותם בבחינת “ואל תטוש תורת 
אמך”]משלי א, ח[.  
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היכן שידי מגעת. בין הספרים 
שנעזרתי: שו”ת שמש ומגן, שו”ת 

מים חיים, ספר מגן אבות, נתיבות 
המערב ובעיקר מספר עטרת אבות 

של ידידי הרב משה חיים סויסה הי”ו 
שידיו רב לו בחקר יהדות מרוקו.

להלן מנהגי העדה הקדומה:

1. ברכת האילנות – יש שנהגו לברך ]בשם 
ומלכות: “שלא חיסר בעולמו כלום”[ ביום א של 

חול המועד פסח, ויש שנהגו לברך באסרו חג.

2. בחודש ניסן נהגו לאחר תפילת שחרית 
לקרוא את פרשת הנשיא של אותו היום בציבור.

3. חלק מיהדות מרוקו נהגו שלא לבקר בחודש 
ניסן בבית הקברות וחלק נהגו לבקר רק אצל 

צדיקים.

4. קהילות רבות במרוקו נמנעו מאכילת אורז, 
קטניות, פולים, זיתים, סוכר, ויש שנהגו להמנע 

גם מחומוס.
5. נהגו במרוקו לחוש לדעת רמב”ם ]שהיה 

מרא דאתרא דמרוקו טרם קבלת מרן[ בדין 
“חוזר וניעור” ויש שנהגו כדעת השו”ע שאינו 

חוזר וניעור.
6. נהגו במרוקו ובקהילות רבות לא לטעום טעם 

של מצה עד לפעם הראשונה בליל הסדר.
7. כלי זכוכית ראויים לשימוש בפסח לאחר 
שטיפה והדחה בלבד משום שאינם בולעים 

ואינם פולטים, יש לציין שעל פי הרמב”ם דין 
זכוכית כדין מתכת ולכן חייבים בהגעלה ]וכך 

פסקו יהודי תימן כפי שהביא הגר”י קאפח[. 
דעת הרמ”א ומנהג אשכנז לאסור שימוש 

בזכוכית כלל ואין להם תקנה כלל בפסח.
8. נהגו לא להסתפר בי”ד לחודש ניסן והקדימו 

את התספורת לי”ב-י”ג.
9. בעבר הקדום לא הניחו עשרה פתיתים טרם 

בדיקת חמץ על ידי הבודק, אך מתקופת האר”י 
הופץ מנהג זה וחדר לרבים מקהילות ישראל 

וביניהם עדת מרוקו.
10. נהגו לרוקן את הבית מחמץ ולבער את 

הנותר, אך מי שימכור לגוי כדין יש לו על מה 
שיסמוך.

11. מנהג תענית בכורות הוא לזכר אותו הנס 
שהקב”ה פסח ודילג על בכורי ישראל והכה 

את בכורי מצרים. במרוקו יש שנהגו לצום 
במקום להתענות תענית בכורות, ויש שנהגו 

לצום כל היום. בימינו רבים מבכורי ישראל 
משתתפים בסעודות מצווה וכך פוטרים 

עצמם. יש לציין שרק הבכורים התענו ולא 
הבכורות כדעת השו”ע.

12. יש קהילות שנהגו להמנע ממצה עשירה 
בפסח.

13. נהגו לומר הלל עם ברכה “לגמור את ההלל” 
בערב יו”ט ראשון של פסח.

ליל הסדר:
14. נהגו לצאת במצוות מצה בליל הסדר, במצה 

שמורה משעת קצירה.
15. מנהג מרוקו לברך ברכת “שהחיינו” בליל 

הסדר ולא טרם בדיקת החמץ.

ל 55שבטי ישרא
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מוזג לחברו כחלק מדין חרות הנהוג בליל 

זה, וכך מנהג עדות רבות בקהילות ישראל.
5. נהגו שבעל הבית מסתובב בבית עם 
חבילת מצות שנמצאים בתוך שק/בד 

על שכמו ואומר את הפסוק: “משארותם 
צרורות בשמלותם” ]שמות יב, לד[ ומספר 

את סיפור יציאת מצרים כדי לסקרן את 
הילדים, ולהמחיש להם את הסיפור בצורה 
ויזואלית שהרי ערב זה הוא בשביל הילדים 

בבחינת “והגדת לבנך”.
6. יש עדות שנהגו לומר תוספת בקידוש 
“תרומה הבדילנו” שנהוגה עוד מתקופת 

הגאונים, ויש שחששו מדין הפסק.
7. המנהג הרווח הוא לברך “בורא פרי 
הגפן” רק על כוס ראשונה ושלישית. 

8. נהגו ליטול ידיים בלא ברכה על הכרפס 
כחלק מדין נטילת ידיים על דבר שטיבולו 

במשקה.

16. סדר הקערה הוא כמנהג האר”י ז”ל 
]הובא במאמר של סדר הקערה[:

1. אופן הכנת החרוסת הנהוגה במרוקו 
הובאה במאמר על החרוסת באתר “מרכז 

מורשת הרמב”ם ועדות ישראל” ורבו 
המנהגים בעניין זה.

2. מנהג ידוע ונפוץ במרוקו שבעל הבית 
עובר יחד עם “קערת הסדר” ומסובב 

מעל כל ראש של המסובין שלש פעמים 
ואומרים יחד: “בבהילו יצאנו ממצרים”. 
3. מנהג מרוקו שבליל הסדר בעל הבית 
לובש גלימה לבנה זכר לכהן גדול שהיה 

לבוש בגדי לבן, וזה תואם את עניין הסדר 
העוסק בין השאר בקרבן פסח.

4. מנהג קדום שאין אדם מוזג לעצמו את 
ארבעת כוסות היין בליל הסדר אלא אחד 

  זרוע                        ביצה

  מרור

 חרוסת                    כרפס

  חזרת
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להרחבה בספר: העלייה הגדולה מתימן ע’ 5401-7301.  

7 ל שבטי ישרא

9. נהגו לטבל את הכרפס במי מלח.
10. כל אחד מהסועדים מברך לעצמו על 

הכרפס וכן על המרור לאחר הסעודה.
11. יש שנהגו לבצוע את המצה האמצעית 

באופן כזה ששני חלקי המצה יצרו יחד את 
האות ה”א, ויש שנהגו לבצוע לחצי ] חצי 

לאפיקומן וחצי נשאר בין המצות[.
12. במרוקו נהגו לא לאכול כלל בשר צלוי, 

ולכן יום קודם לאחר בדיקת חמץ היו 
שנהגו לקיים סעודה מיוחדת עם בשר 

צלוי כדי להראות את ההבדל שבליל 
הסדר אין לאכול, ואולי גם לגרום לילדים 

לשאול על הסיבה.
13. כאשר מגיעים בהגדה לפסקת “דם, 

אש ותמרות עשן” וכן במילים דצ”ך עד”ש 
באחא”ב שופך בעל הסעודה יין לתוך 
קערה שלש פעמים והאשה במקביל 

שופכת מעט מים.

14. מנהג גניבת האפיקומן לא היתה ידועה 
בעבר במרוקו ]עיין במאמר על גניבת 

האפיקומן באתר “מרכז מורשת הרמב”ם 
ועדות ישראל”[.

15. נהגו לא לאכול ולשתות דבר אחרי 
האפיקומן כדי שישאר הטעם, אך במקום 

בצורך התירו לשתות תה או קפה ]ללא 
ממתיק[.

16. המנהג הקדום היה שלא למזוג כוס 
חמישית.

17. נהגו לאכול את הביצה המונחת בקערה 
למחרת, והיא נאכלה על ידי הבכור או על 

ידי בעל הבית.
18. בתפילת שחרית של חול המועד 

אומרים הציבור חצי הלל עם ברכה “לקרוא 
את ההלל” כמנהג מרוקו לברך גם על חצי 

הלל כפי שנהוג גם בראשי חודשים.
19. בתפילת שחרית לפני שירת הים 

הוסיפו את הפיוט “אשירה כשירת משה” 
ולאחר שירת הים קראו את הפסוקים 

מפרשת בשלח “ותקח מרים הנביאה”, 
המטרה בהוספות אלה הם בעיקר חיזוק 

האמונה אצל ההמון.
20. נהגו לחוג את המימונא ברוב עם 

ובהשקעה רבה ]ראו בקובץ נפרד באתר 
“מרכז מורשת הרמב”ם ועדות ישראל”.
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בברכה,
מרכז מורשת הרמב”ם ועדות ישראל



הנהגות ואורחות חיים 
בעדות ישראל השונות

עם אחד מאיכרי המקום וקונה ממנו חלקה 
זרועה מסוימת מתוך שדהו. באחד הימים 

היותר בהירים ויבשים, יוצא בעצמו לקצור את 
קמתו ומקפיד לעשות זאת לאחר חצות היום 
כדי לוודא שאכן יבשו לחלוטין כל השיבולים, 

גם אם ירד טל בלילה. הוא אורז וקושר הכל 
ומוביל לביתו. בבית נרתמים כולם לעבודה, 

מורידים את השיבולים מהקנים, חובטים אותן 
במקלות על גבי הקרקע בחדר נקי ומפרידים 

את גרעיני החיטה )את הקנים הריקים אוגדים 
שוב, קושרים לסכך בסוכות(. את החיטים 
בוררים היטב מהמוץ ושומרים אותם בתוך 
כדי חרס במקום קריר ויבש, שלא יתליעו. 

לעיתים אדם מכין כמות חיטים שתספיק לו 
לכמה שנים ועל-מנת להבטיח שהגרעינים לא 

יטחיבו ויתקלקלו, ערבבו בתוכם אפר מנופה 
ונקי ששמר על היובש המוחלט בכדים. גרעיני 

חיטה למצה רגילה נקנו בראשית החורף 
כשהתבואה נמכרה בשווקים וגם כאן הקפידו 

לקנות חיטה מובחרת שנשמרה במקום מוסתר 
ויבש עד לפסח. על אופן הכנת המצות נספר 

בגיליון הבא.  

על בסיס האיסור לאכול חמץ בפסח ועל 
הנלווין אליו )בל יראה ובל ימצא, אכילת מצה, 

ליל הסדר וסדריו, קרבן הפסח וכו’( מצאה 
היהדות את עצמה נכנסת ל-”כוננות ספיגה” 
כחודש ימים לפני החג. היות וזהו חג מאוד 
מורכב מבחינת חוקי האיסור וההיתר שבו, 

הטיבו חכמינו להגדיר לנו זאת כך: “שלושים 
יום קודם הפסח, לומדין ודורשין היטב בהלכות 

הפסח”. אכן הנחיה זו הגיעה לכלל אחינו 
בית ישראל, בכל מקום שהם ברחבי העולם 

וגם לגלות תימן הרחוקה. יהודי תימן הקפידו 
בכל ענייני החג וחול-המועד הנלווה אליו, 

במגוון רחב של כללים קפדניים ועקביים. החל 
משינון ההלכות בבית המדרש, תוך לימוד 

מדוקדק מהרמב”ם והשולחן ערוך, דרך יישום 
הלימוד הלכה למעשה בכל בית עד תום החג. 

התכונה הרבה סביב ההכנות לחג באה לידי 
ביטוי בעיקר בהכנת המצות ובניקיון יסודי של 

הבית. הרה”ג יוסף קאפח זצ”ל מתאר בספרו 
הליכות תימן )עמוד 14( את אופן הכנת המצה 

בכלל ומצה שמורה בפרט. למעשה, מכינים 
את המצה השמורה החל מחודש תשרי, שזהו 

זמן עונת הקציר בתימן. אדם היה מתקשר 

“משנכנס ניסן מרבין בלימוד ועבודה”
לקראת פסח:

9 ל8 שבטי ישרא
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חידון פסח ה-3 
של מרכז מורשת הרמב”ם ועדות ישראל

לע”נ הרב רזיאל שבח
 חידון אינטראקטיבי לתלמידי כיתות ד’-ח’ 

ביום שני ט”ז בניסן
א’ דחוה”מ פסח

באתר מרכז מורשת הרמב”ם ועדות ישראל.

הכניסה חופשית



11 ל10 11שבטי ישרא ל שבטי ישרא

דמויות 
 מופת

בעדות 
ישראל

מאת דוד חוברי

מגדולי חכמי ומשוררי תימן ואחד מגדולי 
היוצרים בספרות העברית והיהודית 

לדורותיהם. נולד בשנת 9161, בישוב קטן 
ליד תעיז. כשעבר לישוב “שבז” נוסף לו 

השם שבזי, שמו המקורי הוא: שלם בן יוסף 
בן אביגד בן כלפון משתא. עקב אהדתו 

העצומה ללימוד התורה הרבה לעלות לעיר 
צנעא ושם הסתופף בחברת תלמידי החכמים 
שבתוכה. הוא התיידד עם ראש רבני צנעא 

דאז ר’ סעדיה דריין )שחיבר פירוש 
על משנה תורה להרמב”ם שברובו 
אבד(, לכבודו גם חיבר שיר. שירתו 

של שבזי מושפעת מתורת 
הקבלה ומחוכמת הפילוסופיים, 

המשוקעת בכתביו. מרבית 
שיריו הם שירי קודש המבטאים 

את הקשר הניצחי שבין עם 
ישראל והקב”ה. חיבורים 

נוספים המיוחסים לו הם: 

• חיבור “חמדת ימים”, שמבוסס על 	
מדרשים קבליים בעיקר.

• פירוש הלכתי על הלכות שמיטה.	
• ספרי סגולות.	
• סידור תפילה תכלאל “משתא- שבזי”.	

ר’ שלום שבזי נערץ ע”י כל יהודי תימן 
וקברו שבתעיז היה מוקד לעליה ונתכבד 

אף ע”י המוסלמים שראו בו בעל נס. הרבה 
מסיפורי המופת והניסים שמיוחסים לו 

פורסמו  ונכתבו אף ע”י ר’ יעקב בפיר, 
שביקר בתימן במאה ה-91. בתקופתו נגזרו 
גזירות קשות על יהודי תימן, בשנת 7661- 
גזירת העטרות שחייבה הסרת הכובעים 

)כיסוי הראש(. בשנים 08-9761 הייתה גלות 
מווזע, שאירועיה הקשים באים לידי ביטוי 

בשיריו. שיריו של ר’ שלום שבזי הפיחו רוח 
חדשה ותקווה לזמנים טובים יותר אצל כל 
יהודי תימן. ועד היום, שיריו מושמעים בפי 

בני תימן מתוך חרדת קודש ויראת כבוד, הן 
לכותב והן לתוכן הנכתב

ר’ שלום שבזי )1619-1720(

ל דמויות מופת בעדות ישרא
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מקדשנו וכו’. מאוחר יותר, מסביב לדברי חתימה 
זו, הוסיף מאן דהו את הדברים הבאים שמביעים 

את האכזבה משבתאי צבי: “הייתה שנת הבשורה 
בשנת התכ”ז )7661( ליצירה ובעוונותינו הרבים 

נתארכה ביאת משיחנו ונתחדשו כמה גזרות 
קשות ובקשו מלכי האומות לגרשנו בשנת 

התט”ח )9761(” ]גלות מווזע[

· בסידור אחר, שנכתב בשנת 0171, חותם 
הסופר המפורסם פנחס בן גד הכהן בשולי 

העמוד הראשון: “ואודיעך אחי ממה שאירע לנו 
בזמן הזה מתחילת שנת אתתק”צ ואאתקצ”א 
לשטרות )0861-9761( כי המלך גזר והחרים כל 

בתי כנסיות של ערי תימן ויש מן הספרים וכתבי 
הקודש נתבזו ביד הגויים בעוונותינו ולא היינו 

מתפללים אלא יחידים ובחשאי בבתים... ואחר 
כך גזר המלך על היהודים שיגלו אל מדבר מווזע 

והחריבו הבתים... והיינו לחרפה” וכו’... 

· תיאור מפורט יותר אודות ההתעוררות 
המשיחית בתימן, למשמע  בשורת המשיח 

שהגיעו מא”י וממצרים, אנו מוצאים בחיבורו 
ההיסטורי של המשכיל היהודי ר’ חיים חבשוש, 

בכרוניקה שנכתבה ברבע האחרון של המאה 
ה-91 בתוך חיבורו שנקרא: “קורות ישראל 

בתימן” ]פורסמה בתוך “תולדות יהודי תימן- 
מכתביהם” בשנת 0891, בהוצאת מרכז זלמן 
שז”ר עמ’ 01-9[ פורסם לראשונה ע”י הרה”ג 

יוסף קאפח בשנת תשי”ח )8491(. וכך הוא 
כותב: “בשנת תפ”ח 8661 עופפו אל אויר ארץ 

תנועתו של שבתאי צבי, שתפסה תאוצה 
במהלך המאה ה-51 בכל רחבי האימפריה 

העותומאנית המתפשטת, הגיעה גם למצרים 
ומשם גלשה לתימן כבר בסוף שנת 6661, בטרם 
נודע דבר התאסלמותו. הפרסום והבשורה סביב 

שבתאי צבי ותנועתו עוררו את ליבו של אחד 
ממקובלי תימן בן התקופה לכתוב  חזון גאולה 

גדול בשם “גיא חזון”, )פורסם ע”י פרופ’ גרשום 
שלום בשנת תש”ו )6491(.( שכלל בתוכו ידיעות 

משיחיות שהגיעו ממצרים, בה פעלו חסידיו  
של שבתאי צבי. בתוספות מדמיונו העשיר של 
הכותב, הוא מנבא וחוזה ברוחו, עפ”י חישובים 
אפולוגטיים, ששבתאי צבי המשיח יגיע לתימן 
בשנת תכ”ז )7661(. תעודה חזונית זו היא בודאי 
המסמך החשוב ביותר לתולדות תנועת שבתאי 

צבי בתימן כי היא נכתבה בתקופתו ממש. 
פרופ’ רצהבי העלה השערה שחיבורו נכתב 

ע”י ר’ שלום שבזי. לעומתו פרופ’ טובי שולל 
זאת בהסתמכו על מהדורה קמא שנתגלתה 

לאחרונה ושאין בה כל נגיעה לשבתאות. 
יחד עם זאת קיימים מסמכים נוספים, אומנם 

מאוחרים יותר, המתעדים תקופה זו. להלן פירוט 
ארבעה מסמכים המתעדים תקופה זו:

· בתוך סידור “תכלאל”, שנכתב בשנת 0561, 
מסיים הסופר את דברי חתימתו )קולופון( כנהוג 

אז במילים שמביעות תקווה לגאולה שלמה 
ובהפניית בקשה ותפילה לקב”ה שישלח לנו 

במהרה גואלנו המלך המשיח מלכנו ויבנה בית 

דוד חוברי

  יהודי תימן היסטוריית 

משיח השקר שבתאי צבי והשפעתו על יהודי תימן
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התימן שמועות שבתאי צבי שר”י )שם 
כרשעים ירקב( מעיר טבריה ת”ו שכבר 

נתגלה המלך המשיח. והיהודים שבתימן מרוב 
צערם מהאומות ודחקן ועניים בין שכניהם 
הערביאים תמיד נפשם חפצה ומשתוקקת 
אל שמועות שקר והבלים כי הם מאמינים 

בני מאמינים אבות עם בנים על גאולתם ועל 
ביאת המשיח... ויהיו מתלחשים כתות כתות 

אנשים ונשים ומתקבצים  שמחים ועולצים 
ומתפללים אל ה’ שימהר את הקץ ולא יאחר 

וגזרו על עצמם שלא יאכלו בשר מבושל 
כי אם צלי אש ושלא ישתו יין ואפילו בליל 

פסח ושיאכלו כל מאכל תפל מבלי מלח “... 
בהמשך מתואר כי הדברים הגיעו לידיעת 

השלטונות המוסלמיים, שהגיבו בחומרה רבה 
כלפי הקהילה היהודית: עינו אותם ואסרו 
אותם ובזזו את כל רכושם והוכיחו אותם 

על בגידתם באיסלם ובמוחמד וכפו עליהם 
להתאסלם או למות בחרב. היהודים עמדו 
בחירוף נפש על דתם וקדשו שם ה’ והמלך 

הענישם בחומרה: בשנת 9461 הוציא את כל 
מנהיגי הקהילה והובילם בשרשראות של ברזל 

לארץ גזירה, לאי כמראן שהוא אי בים סוף, 
בין חופי חדידה מדרום לאבו עריש מצפון, 
מקום שבו תנאי החיים קשים מנשוא ואין 

סיכוי לצאת משם בחיים, ושארית כל העם 
נאספה בבתי כלא בזויים המפוזרים במקומות 

נידחים בתימן. כולם נשארו במאסר כשנה 
תמימה עד שנכבדים משרי המוסלמים, 

ל שבטי ישרא

שהיו אוהדים ליהודים וחשו שחסרונם הוא 
בעוכריהם והמליצו בעדם אצל המלך עד 

שנאות לשחררם. מתי מעט זכו לחזור כשהם 
מוכים, חבולים ומרוששים מכל.

· הדי ההתעוררות בתימן בימי שבתאי צבי 
נשמעים גם מתוך כמה שירי גאולה של ר’ 

שלום שבזי שנכתבו בימים ההם. למעשה, ר’ 
שלום שבזי שנולד בשנת 9161 ונפטר בשנת 

0271 חווה את כל התקופה הזו הלכה למעשה 
והדי הדברים נשמעים בשיריו, ישנם שירים 
בודדים שמבטאים בפירוש את אהדתו של 

הרש”ש לשבתאי צבי ועל כך כתבו פרופ’ 
רצהבי ופרופ’ טובי. לקח זמן לגלות שירים אלה 

כי הייתה נטיה להוציאם מהמאגר של שירי 
שבזי, לאחר שנתבררה האכזבה משבתאי צבי. 

לסיכומו של עניין, ניתן לומר כי אעפ”י שבפועל 
שבתאי צבי לא הגיע לתימן, הרי שחסידיו דאגו 

להפיץ את האמונה המשיחית בו והדי אמונה 
זו נתקבלו בהתלהבות גדולה בתימן. למעשה, 

כתוצאה מכך, בין השנים 6661 ועד 0861 
עוברת טלטלה עזה על יהודי תימן באמצעות 

גזירות שונות ומשונות, רדיפות דת, הוצאות 
להורג, מאסרים, שוד וביזה וחורבן, וביותר 

מכל ההגליה למווזע שתוצאותיה היו הרות 
אסון ליהודי תימן. על גלות זו נספר באחד מן 
הפרקים הבאים, לאחר שנסיים את פרשיות 

משיחי השקר



חרוסת הינה מטבל מתוק שבו מטבילים בין השאר את המרור הנאכל בליל הסדר זכר לטיט. 
למטבל זה נהגו להוסיף יין זכר לדם בני ישראל שנשפך במצרים, וכן כדי לדאוג לכך שהמטבל 
יש  ידיים.  נטלנו  כך  שלשם  במשקה  שטיבולו  לדבר  יהיה  שהטיבול  כדי  דליל  מספיק  יהיה 
הנוהגים להניחה בצלוחית נפרדת)מנהג תימן ועוד(, ויש שהכניסו את החרוסת לתוך קערת 

הסדר )מנהג מרוקו, לוב, אשכנז ועוד(. 
מתכונים  שישנם  לציין  חשוב  סועדים.  ל-5  הן  הכמויות  חרוסת.  של  שונים  מתכונים  להלן 
נוספים, וכן בכל עדה יש נוהגים כך ויש נוהגים אחרת, ולכן כל אחד בביתו ינהג כמנהג אבותיו.
ויש  ישנם הנוהגים לטחון בבלנדר,  ולערבב היטב את המצרכים הקשים,  יש לטחון  ראשית, 
המקפידים לטחון בכלי המיועד לכך. ואחר כך בהדרגה להוסיף מעט יין – עד לקבלת המטבל 
הרצוי. אם החרוסת דלילה מדי ניתן להוסיף קצת קמח מצה, או מצרכים כראות עיני המכין. 

כאמור, ראוי לפני הטיבול להוסיף מעט יין, ורצוי לשמור בקירור.

כוס צימוקים 
כוס יין אדום מתוק

2.5 כפות מיץ ענבים או יין אדום מתוק
1.5 כוסות אגוזים 

 כוס שקדים קצוצים
5.3 כפות סוכר לבן או חום

כפית קינמון
ציפורן – נהגו לשים כפית - כראות עיני המכין

יה
גר

ול
ב

200 גרם אגוזי מלך
100-80 גרם שקדים שלמים 

70-50 גרם אגוזי לוז
70 גרם צימוקים קטנים שחורים

6 כפות של דבש
רבע כוס יין אדום מתוק

תפוח עץ 

יה
גר

ול
ב

יה
רג

או
ג

100-80 גרם שקדים שלמים
100-80 גרם אגוזי מלך

100-80 גרם אגוזי לוז
200-160 גרם תמרים ללא גלעינים

50-40 גרם צימוקים
חצי כוס יין אדום מתוק

לי
פו

רי
ט
ב/

לו
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100-80 גרם אגוזי לוז קלופים
100-80 גרם אגוזי מלך קלופים

3 כוסות מיץ רימונים
חצי כפית פלפל שחור גרוס

100 גרם שקדים שלמים
200 גרם תמר ללא גלעינים

200 גרם צימוקים
רבע כוס או יותר יין לקידוש

5 כפות קינמון טחון 
קינמון טחון – כראות עיני המכין

100-80 גרם שקדים שלמים
100-80 גרם אגוזי מלך

100-80 גרם אגוזי לוז
200-160 גרם תמרים ללא גלעינים

50-40 גרם צימוקים
חצי כוס יין אדום מתוק

6-4 תפוחי עץ מגורדים במגרדת
2 כפות קמח מצה
2 כפות מיץ לימון

2 כפות יין אדום מתוק
8-6 תמרים קצוצים

כוס שקדים
רבע כוס אגוזי מלך

חצי כוס צימוקים עדיף קצוצים

יה
טל

אי

20 צימוקים קצוצים
2 כפות קמח מצה

3 תפוחי עץ מגוררים 
10 אגוזים קצוצים

כוס יין אדום מתוק
כפית קינמון

נז
שכ

א

200 גרם אגוזי מלך קצוצים דק
400 גרם סילאן עדיף ללא סוכר, הוא 

דליל יותר
רקיש שנהגו להוסיף מעט יין

עי
150-100 גרם צימוקים כהים

150-100 גרם צימוקים בהירים
100-80 גרם תמרים ללא גלעינים

100-80 גרם שקדים
120-100 גרם אגוזים

רבע כוס יין אדום מתוק

יה
וז

גר

100-80 גרם פיסטוק חלבי קלוף
10 גרם אגוזי מלך

100-80 גרם שקדים שלמים 
100-80 גרם בוטנים צימוקים שחורים 

ללא גלעינים
500-450 גרם ממרח תמרים

כוס מיץ רימונים 
חצי כפית קינמון טחון

חצי כפית אגוז מוסקט טחון
כף חומץ תפוחים 

50 חצי כפית ג’ינג’ר טחון
חצי כפית הל

יין אדום מתוק – כראות עיני המכין
80 גרם פיסטוק קלוף

80 גרם שזיף שחור מגולען
אגוז לוז, ציפורן וקשיו – כמות קטנה 

כראות עיני המכין

רס
פ

קו
רו

מ
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בתימן היו מכנים את החרוסת בשם 
“דוכה”. 

מצרכים להכנת הדוכה:
חצי כוס יין מתוק

כף קמח מצה
חצי כפית זנגויל – עדיף טחון

חצי כפית כוסברה קצוצה
חצי כפית קינמון

חצי כוס שקדים טחונים
כף שומשום גדושה

כף גדולה של חוויג קפה
תמרים, צימוקים ואגוזי המלך טחונים 

– כראות עיני המכין
מן

תי



ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא 
ִּדְזַבן ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי. ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא

ַוֲאָתא ׁשּוְנָרא, ְוָאְכָלה ְלַגְדָיא, 
ִּדְזַבן ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי. ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא

ַוֲאָתא ַכְלָּבא, ְוָנַׁשְך ְלׁשּוְנָרא, ְּדָאְכָלה ְלַגְדָיא, 
ִּדְזַבן ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי. ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא

ְּדָנַׁשְך  ְלַכְלָּבא,  ְוִהָּכה  חּוְטָרא,  ַוֲאָתא 
ְלׁשּוְנָרא, ְּדָאְכָלה ְלַגְדָיא, 

ִּדְזַבן ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי. ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא

ַוֲאָתא נּוָרא, ְוָׂשַרף ְלחּוְטָרא, ְּדִהָּכה ְלַכְלָּבא, 
ְּדָנַׁשְך ְלׁשּוְנָרא, ְּדָאְכָלה ְלַּגְדָיא, 

ִּדְזַבן ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי. ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא

ְלחּוְטָרא,  ְּדָׂשַרף  ְלנּוָרא,  ְוָכָבה  ַמָּיא,  ַוֲאָתא 
ְּדִהָּכה ְלַכְלָּבא, ְּדָנַׁשְך ְלׁשּוְנָרא, ְּדָאְכָלה ְלַגְדָיא, 

ִּדְזַבן ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי. ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא

ְּדָׂשַרף  ְלנּוָרא,  ְּדָכָבה  ְלַמָּיא,  ְוָׁשָתה  תֹוָרא,  ַוֲאָתא 
ְּדָאְכָלה  ְלׁשּוְנָרא,  ְּדָנַׁשְך  ְלַכְלָּבא,  ְּדִהָּכה  ְלחּוְטָרא, 

ְלַגְדָיא, 
ִּדְזַבן ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי. ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא

ַוֲאָתא ַהּׁשֹוֵחט, ְוָׁשַחט ְלתֹוָרא, ְּדָׁשָתה ְלַמָּיא, ְּדָכָבה 
ְּדָנַׁשְך  ְלַכְלָּבא,  ְּדִהָּכה  ְלחּוְטָרא,  ְּדָׂשַרף  ְלנּוָרא, 

ְלׁשּוְנָרא, ְּדָאְכָלה ְלַגְדָיא, 
ִּדְזַבן ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי. ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא

ַוֲאָתא ַמְלַאְך ַהָּמֶות, ְוָׁשַחט ְלׁשֹוֵחט, ְּדָׁשַחט ְלתֹוָרא, 
ְּדָׁשָתה ְלַמָּיא, ְּדָכָבה ְלנּוָרא, ְּדָׂשַרף ְלחּוְטָרא, ְּדִהָּכה 

ְלַכְלָּבא, ְּדָנַׁשְך ְלׁשּוְנָרא, ְּדָאְכָלה ְלַגְדָיא, 
ִּדְזַבן ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי. ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא

ַהָּמֶות,  ְלַמְלַאְך  ְוָׁשַחט  הּוא,  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ַוֲאָתא 
ְלַמָּיא,  ְּדָׁשָתה  ְלתֹוָרא,  ְּדָׁשַחט  ְלׁשֹוֵחט,  ְּדָׁשַחט 
ְּדָכָבה ְלנּוָרא, ְּדָׂשַרף ְלחּוְטָרא, ְּדִהָּכה ְלַכְלָּבא, ְּדָנַׁשְך 

ְלׁשּוְנָרא, ְּדָאְכָלה ְלַגְדָיא, 
ִּדְזַבן ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי. ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא
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להאזנה לפיוט 

חד גדיא 
להאזנה לפיוט 

בנעימה סרקו 
 

את הקוד
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ציונית הייתה משפחה  מרגלית   משפחתה של 
לתנועת הצטרפה  היא  וכנערה   מובהקת 
 “דרור” של הקיבוץ המאוחד. התנועה הייתה
 חלק מפעילות תנועות הנוער הציוניות במקנס.
את לימדו  ישראל,  מארץ  שהגיעו   המדריכים, 
החיים על  להם  סיפרו  וכן  עברית   החניכים 
הסיפורים את  אהבה  מרגלית  ישראל.   בארץ 
 והתחברה מאד להוואי עליו דיברו המדריכים.
 כל אלו היו שלב בדרך לעלייתה לארץ ישראל

עם סיום לימודיה בתיכון המקומי.

שבמרוקו מקנס  בעיר  נולדה  אלפסי   מרגלית 
 בחג החנוכה. אמה הייתה מספרת לה שביום
שטפונות והיו  עזים  גשמים  ירדו  נולדה   בו 
 ברחובות. התינוקת הקטנה הצטרפה למשפחה
החג את  בשמחה  יחד  לחגוג  התכנסו   וכולם 

ולהתחמם עם מאכלי החג לאור הנרות.
החנוכה חג  את  מרגלית  אהבה  כילדה   כבר 

ואת החורף הקר.
 בילדותה למדה מרגלית בבית הספר אליאנס

לבנות, כשאר בנות הקהילה.

יחד שבטי ישראל

האם קדש ורחץ או קדש ונטול ?
כל  אושעיא  רב  "אמר  בפסחים:  בגמרא  המובא   

שטיבולו במשקה צריך נטילת ידיים".
שאדם  השנה  במהלך  פעם  שכל  הדברים  וכוונת 
אוכל דבר מה והמאכל רטוב על ידי אחד משבעת 
אין  ידיים.  ליטול  חייב  ד"מ(  שח"ט  )י"ד  המשקין 
מדוע  ולהסביר  להאריך  זה  קצר  במאמר  בכוונתי 
משום  האם  הפת  אכילת  לפני  ידיים  נוטלים  אנו 
ידיהם  את  ליטול  הכהנים  את  להרגיל  )כדי  תרומה  סרך 
ע"א(.  קו  דף  בחולין  גמרא  עיינו   – תרומה  אכילת  לפני 
ברם,  ע"ב(.  נג  דף  )ברכות  וקדושה  נקיות  משום  או 
נחלקו  במשקה  שטיבולו  דבר  אכילת  לגבי 

הראשונים בטעמה: 
חלק  איננה  זו  שנטילה  התוספות  דעת 
של  ביסודה  כי  לחם,  אכילת  של  מהתקנה 
נטילה זו עומדות שתי גזרות של חכמים. 
1. שני לטומאה מטמא משקים; 2. אסור 
טמאים  מאכלים  לאכול  לאדם 
אפוא,  יוצא  גופו.  את  ולטמא 
שלדעת התוספות אין תקנה 
אכילת  לפני  ידיים  ליטול 
במשקה,  שטיבולו  דבר 

גזרות  על  יעבור  שלא  כדי  הכרחי  זה  אמנם 
החכמים ולכן יטול ללא ברכה )לא בכדי בהגדות אלו 

אומרים קדש ורחץ ולא קדש ונטול(.

אולם, כמעט כל הראשונים חלקו על התוספות 
דברי  זהירות על  נקיטת  אינה  זו  שנטילה  ואמרו 
חכמים  תקנת  ברורה,  הוראה  זו  אלא  החכמים 

גמורה כמו בפת ולכן יש ליטול בברכה. 
דבר  לגבי  להלכה  דעות  שלוש  לומר  נמצא 

שטיבולו במשקה:
1.יש ליטול בברכה )סדור רע"ג, סדור רס"ג, רש"י, רי"ף, 

רמב"ם, רשב"א, רמב"ן, רא"ש ועוד(.

ראשונים,  מחלוקת   - )שו"ע  ברכה  ללא  ליטול  2.יש 
רמ"א, משנה ברורה, בן איש חי, כף החיים, הרב עובדיה 

יוסף ועוד(.

3. לא נהגו ליטול כלל )המגן אברהם כותב בשם לחם 
העיטור  ובעל  המהר"ם  בדעת  הביא  הטור  וכן  חמודות, 
שכיום לא צריך ליטול ידיים לדבר שטיבולו במשקה, וכן 

בשו"ת שמש ומגן שמיקל(.

בברכה  שנוטלים  יש  תימן  קודש  עדת  לעדתנו 
- ולכן הקפידו לכתוב בהגדות ונטול; ויש שנטלו 

ללא ברכה.
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את  מציינים  אנחנו  הפסח  בחג 
מיוחד  כך  כל  ממצרים.  יציאתנו 
מאורע  מציינים  שאנחנו  לחשוב 
רק  שנים.  הרבה  כך  כל  לפני  שקרה 
דברים  מציינים  ישראל,  עם  אצלנו, 

שקרו כל כך מזמן.
אז מה בעצם קרה שם?

אנחנו  אותנו.  להשמיד  רצה  פרעה 
ניסו  בה  בשואה.  להיזכר  יכולים 
להשמיד את עם ישראל. זה קרה לא 
למרות  אך  ההיסטוריה.  לאורך  פעם 
שעמדו  הקשיים  כל  למרות  זאת. 
הציל  ה’   - הדורות  במשך  בפנינו 

אותנו. והנה אנחנו כאן.
הקשיים,  על  להתגבר  הזה  הכוח 
אחד  כל  מאיתנו.  אחד  בכל  נמצא 
שהוא חלק מעם ישראל. כוח לדעת 
אותנו  יעצור  לא  דבר בעולם  ששום 
שלנו.  במטרות  ולדבוק  מלהמשיך 
שאנחנו  כמו  ולחיות  להמשיך 

מאמינים.
יכולים,  אנחנו  הזה  הכוח  את 
וצריכים, לקחת גם לתחומים אחרים 
תחומים  מתקשים.  אנחנו  שבהם 
לנו  להיראות  יכול  שבהם  אחרים 

שלעולם לא נצליח.
זמן מצוין להזכר שאנחנו  פסח הוא 
להצליח  יכולים  איך  ועוד  יכולים 

להתמודד גם כנגד כל הסיכויים.
חג שמח לכולם!

יוצאים ממצרים

רוצים  ואני  בשבילכם,  היא  הזו  הפינה 
אתכם  מעניין  מה  על  לנו  שתכתבו 
שנכתוב כאן בעלונים הבאים. אתם יותר 

ממוזמנים לכתוב לנו למייל: 
edotlyeladim@gmail.com

אמנות בסריקה 

לצפיה בסרטון 

הסבר להכנת 
 
פרח מחוט צמר 

סרקו את הקוד 

ספח        צהמ  

ורמר                ימצרמ  

פהרע        המש

מילים מבולבלות

תפזורת לפסח

 /
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 /
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 מ

/ 
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 מ
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פ

דה 
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/ 
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 /
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מ חכהנמחספ

מרחהצממצ

חפצמנחצנ

יסמרחראט

מאלוהדגה

נרמרצעיו

תוכמחקרא

ררדסהליל

הפינה לצעירים
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מרתק  למסע  יוצאים 
והווה  עבר  המשלב 
מנהגים,  על  ולומדים 
מאכלים וסיפורי עדות 
וסבתא.  סבא  מבית 
פרויקט 'חוקרים צעירים' 
הרמב"ם  מרכז  של 

והעדות.

לתלמידי כיתות
ד-ו שרוצים 

לקחת חלק בפרויקט 
ייחודי במכון המחקר. 
לראיין, לאסוף חומרים 

ולהפוך בעצמם 
לחוקרים צעירים.

החוקרים המצטיינים ימשיכו איתנו לפרויקט 
השנתי של מחקר מקיף שיימשך במהלך
שנת תשפ"א ויזכו לקחת חלק במכון 

המחקר של מרכז הרמב"ם והעדות 
ובכניסה משפחתית חינם למרכז המבקרים.

סקרניים?
אוהבים לחקור?
מתעניינים בסיפורים

מרתקים?

חוקרים צעירים
עדות ישראל לילדים מבית מרכז מורשת הרמב“ם | התנאים 6 טבריה | משרד: רבי יוחנן בן זכאי 6 | טלפקס 04-6790632

info@harambam.org.il :לפרטים


