מה נכספו לר עם
עליות הלהודים

מתלמן מבעד ללצלרתם הספרותלת

יוסף הלוי

מבוא
ו  .גלות תומד
' ואין לך גלות קשה לישראל כמו גלות ישמעאל ' .
זוהר ח " ב יז ע " א .

אף אם אין מקובל עלינו שאכן גלות ישמעאל היתה הקשה בגלויות ישראל  ,הרי אין

ספק שכבדה ידם של בני הגר על יהודי תימן  ,מן היום שבו כבש מחמד את תימן זמן
קצר לפני מותו בשנת

והשליט את דת האסלאם על תושביה  .יהודי דרום
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ערב ,

שנהנו עד אז מיחס אוהד מצד שליטי הארץ ותושביה  ,מיאנו לפנות עורף לדת
ן בגין כך נתבעו
אבותיהם ועל  -כן נכפו עליהם תקנות ההפליה והדיכוי שיסודן בקראן .
לשלם את מס החסות

( הן ' ז:

האסלאם כנסבלים ( ד

' מים ) .

שהיו רוב בתימן

( , ) 55 %

ה) ,

כדין כופרים שאינם עובדי אלילים  ,המוגדרים בחוקת

קנאי הדת המוסלמית  ,הזידים  ,הנמנים עם כת

דקדקו ככל שיכלו כמצוות רדיפת

היהודים  ,עד

השיעים ,

כי נתייהדה

תימן בכמה גזרות  ,שלא היו כדוגמתן בארצות האסלאם האחרות  ,כמו  :גזרת

היתומים ,

גזרת המקמצים ועוד  2 .לעומת הזידים  ,יריביהם הסונים  ,שהתרכזו בדרום תימן ובערים
הגדולות שבצפונה  ,לא הכבידו את עולם ביותר על היהודים שחסו בצילם  ,ואלה שפר
חלקם בהשוואה ליהודים בשאר מחוזות תימן  .מכל מקום זעקתם של יהודי תימן מפני
רודפיהם באה לידי ביטוי במקורות שונים  ,כמו בכרוניקות

בשירת הגלות

והגאולה  ,שעוד

3

שיצאו מתחת ידיהם או

תדון להלן .

מסורות שונות נשתמרו בקרב יהודי תימן בדבר מועד הגיעם לראשונה לארץ זו .
הקדומה שבהן גורסת  ,כי היהודים באו לתימן בימי מסעי ישראל במדבר  4 .לאחר חורבן
הבית הראשון והבית השני נדדו מיהודי הארץ גם לדרום ערב וחיזקו את הישוב היהודי
פירוט ההפניות הביבליוגראפיות  -ראה בסוף המאמר .

אלקוראן  ,פרשת התשובה  ,פסוק

1

ראה

2

על מעמדם הנשפל של היהודים בתימן -

:

; 29

ובהרחבה ראה
ראה :

ספיר  ,מסע  ,עמ '

3

ראה

4

126

נט  -סד .

תולדות .

המסורת על ראשית התיישבות היהודים בתימן  -ראה

:

:

בת יאור  ,עמ ' . 59 - 57

:

עיונים  ,עמ '

. 63 - 56

ן
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ששם  .יהודי תימן  ,כאחיהם בשאר הגלויות  ,שמו את ציון בראש שמחתם וקשרו מספד
וקינה על חורבנה  ,נשאו תפילה לכינונה ובלב נכסף האמינו שלמן היום למחר משיח
בא  5 .זאת בימים כתיקנם  ,לא כל שכן כאשר תכפו נגישות אשר המחישו להם את
מעמדם הנדכא והעמיקו את תחושותיהם לארץ אבותיהם .

 . 2העשית

מתימן

מעולם לא פסקה עלייה של יחידים מתימן לארץ  ,אלא שזו היתה מצומצמת בהיקפה

עד שלהי המאה ה  . 19 -מסוף המאה הקודמת חלה תמורה משמעותית במספר

העולים ,

עד כי אפשר לומר שעולי תרמ " ב מציינים את ראשית הקץ לגלות ישראל בתימן  ,אשר
כיום נותרו בה בעל כורחם אלפים אחדים  .היסטוריונים שחקרו את העליות מתימן

בדורות האחרונים שוקדים  ,על  -פי מקורות שלרשותם  ,לחשוף את המניעים שמאחורי
העליות הללו לארץ  .יש מהם המדגישים את משקלם של השינויים הפוליטיים -
כלכליים ואת מעמדם החברתי הנשפל  ,שהעיקו עד מאוד על פזורת ישראל שבתימן
המדוכאת עד עפר מכוח חוקי ההפליה המוסלמיים  ,אשר עוררו ביתר שאת את

.

התשוקה לציון הגבירו את המתח המשיחי ודחפו יהודים מתימן לשים פניהם לארץ
אבותם  .ויש חוקרים אחרים  ,המעלים על נס את כוחה המושך של

ארץ  -ישראל ,

שהתעצם אמנם בעיתות מצוקה שבאו על יהודי תימן  ,באשר נתפרשו המאורעות
בעיתות אלה כמבשרים את הגאולה המשיחית .

6

מכל מקום טוענים

האחרונים ,

התשוקה לארץ היתה בראש מעיינם של העולים מתימן לירושלים בכל הדורות .

7

במאמר זה אני מבקש לברר את שלל המניעים לעליות היהודים מתימן כפי שהם

משתקפים ביצירתם  ,הן של אלה שנמנו עם העולים והן של ילידי הארץ שהעלו על

הכתב את מעשי העלייה של אבותיהם  .המדובר ביצירות שבמרכזן עומדת שיבת  -ציון

.

החדשה לאמור מסוף המאה

ה 19 -

עד עליית ' על כנפי נשרים ' בשלהי שנות הארבעים

וראשית שנות החמישים  .יש מן היצירות הנדונות שממשיכות את מסורת הפיוט
שהיתה נהוגה בתימן  ,כמעט מכל הבחינות הספרותיות  ,כמו מצד התבנית  ,האמצעים
ולא כל שכן המצע הרוחני  ,אך רובן המוחלט של היצירות שנעסוק בהן מגלמות כבר
תורת ספרות חדשה  .ביצירות מן הסוג השני  ,התבנית השירית שונה היא מזו שידעו
5

על

המתח המשיחי בקרב יהודי תימן  -ראה  :רצהבי  ,אפוקליפסות  ,עמ ' רצו  .על אותות המשיח

 -ראה

6

:

מדרשי גאולה  ,עמ '

. 324 - 318

על התפיסות השונות המשתקפות בעולמם של חז " ל

בשאלת דמותו של המשיח  ,טיבו וייעודו  -ראה  :שביב  ,עמ ' . 615 - 613
חוקרים מן הקבוצה הראשונה  -ראה  :ניני  ,עמ '  ; 236 - 179דרויאן  ,עמ ' . 15 - 11
הקבוצה השנייה  -ראה  :יערי  ,עליית  ,עמ '

7

; 36 - 11

חוקרים מן

רצהבי  ,עליות  ,עמ ' קסג  -קעא ; השווה

עם :

עראקי -קלורמן  .על שילוב של גורמים  -ראה  :ישעיהו  ,עמ ' . 196 - 187
על הכיסופים העזים לציון שפעמו בלב רבים מעיד מארי מזרחי  -עדני  ,שעלה לירושלים בסוף
המאה הקודמת

:

' נפשי נתעוררה בעומק וגודל ותוקף חיבת תשוקת בית אל עד אין קץ ותכלית

ללהבת תשוקה זאת בין באכילתי בין במהלכי בדרך בין בשנתי בין בתפלתי בין בלימודי [ . . .
שמכרתי כל נכסי כדי לעלות פה עיה " ק ירושלים '  -ראה  :מזרחי  ,במבוא .

]

עד

,ו , ,
,

יהודים מתימן במחנה המעבר

, , . , , , , ,,
ן

,

,

,,

.,,

,

;,

' גאולה ' שבעדן  ,בדרכם

לישראל
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פייטני תימן הראשונים ועם התבנית נתחלפו הסגנון  ,הלשון וקישוטי השיר  ,ובמקרים
לא מעטים אף העולם הרוחני של שירה חדשה זו .
שירים ,

בשורה ארוכה של

ביצירות רבות למדיי בפרוזה ובמספר מצומצם של

מחזות או מערכונים  -חלק נכבד ממכלול היצירות הללו נכתבו בסמוך למאורעות
ורק מקצתם מאוחר יותר  -מגלגלים המחברים בעליות תימן על גורמיהן הפנימיים

והחיצוניים  ,הרוחניים וחילופיהם  .יש מן היצירות שנכתבו מתוך התלהבות יתר של
מחברים  ,אשר חלקם היה עם דור הגאולים ועל  -כן יצאו מגדרם לנוכח מימוש חזון
הדורות שמשמעו שיבת האומה לארצה  .המחברים בני דור ' יציאת תימן ' אשר רוח
היצירה נחה לשעת  -מה עליהם ויהיו לפה

לנגאלים  ,ערכן

של חלק הארי של יצירותיהם

הוא בשימור רוח התקופה בלבד  .ואף זו  ,לא מעט מכתבים אלה ראו אור מעל במות
שקמו לשעתן .

הדיון להלן במכלול היצירות שמתחום הספרות היפה יהיה על  -פי הנושאים העולים
מהן  ,בלא הבדל אם יצירות אלו נתחברו לפני קום המדינה או לאחריה  ,ואחת היא לנו

בדוננו במניעים העולים מן היצירות  ,אם אלה נכתבו על  -ידי בני הארץ לאחר גאולת
אבותיהם או בהם היתה הגאולה  .בחשיפת המניעים הנדונים יוקדש מקום להבטים
הספרותיים של היצירה ככל שהדבר ייראה חשוב מבחינת העניין הנדון .
הן מתוך כתבים היסטוריים והן מתוך הספרות היפה שבדיוננו עולה  ,כי אכן כבדה
ידם של בני ישמעאל על יהודי תימן  ,במיוחד במרכזה של ארץ זו  ,גם רבים היו פגעי
הטבע מידי שמים ופורענויות מזדמנות מידי אדם שהעיקו על יהודי המקום ועוררו

בהם את הכמיהה לציון  .עם כל זאת נראה  ,כי מן הספרות שבדיוננו עולה ביתר שאת
כוחה המושך של ארץ  -ישראל על פני המניעים האחרים שדחפום לצאת מגולת תימן .
על  -כן באה כותרת המאמר  ' ,מה נכספו לך עמ '  ,מדברי ר ' יהודה הלוי  ,מחבר ' ציון הלא
תשאלי ' ואביהם הרוחני של העורגים לציון בכל הדורות .

א  .מחמת המציק

.1

שעבוד מלכויות וספיחיה

בפרק זה יידונו הרדיפות והגזרות בתימן כמניעים לעלייה לארץ  ,כפי שהן משתקפות
בספרותם של בני תימל  .כבר צוין בפרק המבוא לעיל השעבוד הקשה של היהודים תחת
שלטון הזידים בתימן  ,לכך יש להוסיף כי אפילו בתקופה ששלטו התורכים בארץ
שנחשבו שליטים נוחים  ,הם גזרו גזרות חדשות על היהודים שבה .

זו ,

8

במערכה הראשונה של המחזה ' חיים חדשים ' מאת שלמה דורי  ,שנכתב בשנת
8

ראה :

ניני  ,עמ ' . 97 - 92

לדעת ש ' יבנאלי הטינה והבוז ליהודי תימן מצד התורכים היו קשים מאלה

של המוסלמים תושבי המקום  ,ודי להזכיר שהתורכים הציקו ליהודי המקום גם מבחינה דתית -
ראה :

רצהבי  ,במעגלתי ( מסעי יבנאלי לתימן  -פרקים

מיומנו )  ,עמ '

. 313 - 278

ן
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תרפ " ז

9,

יוסף הלוי

מתאר המחבר את יסוריהם של יהודי צנעא בכלל ומשפחות מסוימות בה

שנים לפני עלות אותן משפחות לארץ  .מצוקה כלכלית חריפה פגעה אפילו

בפרט  ,שש

בבעלי האמצעים בעיר  ,הם הצורפים ( עמ '

) 287

יהודי הוא מלת גנאי בארץ זו עד

0 ,ן

שהיתה למכוות אש אפילו בבשרם של תשב " ר ( עמ '

, ) 289

חיילי האמאם מתעמרים

ביהודים בכל עת מצוא  ,שליחי המלך גובים את מס  -החסות ( ג ' זיה) ביד רמה ובשרירות
לב ( עמ '

יהודי

) 290

ומרדפים אחרי יתומים נפחדים כדי להעבירם על דתם  ,ממונו וגופו של

הפקר  ,ההנהגה

היהודית המקומית חסרת אונים מלהושיע לנרדפים עד צוואר .

על רקע זה מוצאת איגרת של קרובים מארץ  -ישראל מסילות לליבן של המשפחות
הנרדפות והן עולות לארץ  ,שכן שני סימנים מובהקים בידיהן שאכן הגיעו ימות

המשיח  .האחד  -בדמות הנגישות שגברו  ,שהרי הן חבלי משיח ללא ספק

; ו1

והשני

 הבשורות שבאותה איגרת  ,המדברת על שיבת ציון ויישוב הארץ  ,ובכלל זה הצהרתבאלפור שאינה אלא הצהרת כורש בשנית ( עמ '

מה גם שאדם מזרע ישראל

, ) 288

נתמנה לשר על הארץ ושמו אליעזר בן פנחס שמואל  ,הידוע בעולם בשם הרברט

בעטיין של הגזרות בתימן  ,מפטירה אחת הדמויות במחזה

סמואל  .ט

תמיד בוכים ' ( עמ '  , ) 290ואילו סעיד קובל ומתחנן כאחת

הושיענו ומלטנו כי אין בנו כוח לסבול
המחזמר

עוד  ,באו

:

:

' אנחנו בגלות

' אל אלוקים  ,אייך ? . . .

מים עד נפש ' ( שם ) .

' המבשר ' מאת השחקן סעדיה דמארי  ,שנכתב בשנת  1957ואף הוצג ,

קשור בשליחותו של שמואל יבנאלי לתימן בשנות תרע " א  -תרע " ב  .האירועים
ב ' המבשר ' רובם קלילים ומבדחים ומקצתם כבדי סבר  ,וכמקובל במחזמר מרובים בו

פרקי שירה  ,מוסיקה וריקוד השלובים בטקסט  ,לעיתים ללא הכרח מצד ההתרחשות

הסבוכה  ,שכלולים בה ענייני גלות וגאולה  ,יחסי יהודים ומוסלמים ויהודים בינם לבין
עצמם  ,דברים שבינו לבינה  -והכל בכפיפה אחת מצומצמת  .ניכר כי המחבר טרח על
מחזמר של הווי בנימה מבודחת יותר מאשר על תיאור מתח משיחי המטלטל כפר שלם

ממקומו למשמע דבר המבשר  ,על  -כן יש להתייחס בספקנות כלשהי להוויה המעוצבת
בו .

9

3ן

מכל מקום גם ב ' המבשר ' מתאוננת אחת הדמויות  ,רחל  ,על מרירות הגלות ( עמ '

המחזה נכתב בקלוב הפועלים התימני בירושלים  ,שהשתייך להסתדרות הכללית של

במקור היה המחזה מורכב משלוש מערכות  ( :א ) בתימן

( ב)

בירושלים

( ג)

העובדים .

בקיבתן  .פורסמו רק

שתי המערכות הראשונות  -ראה  :דורי  ,חיים  .על הנסיבות לכתיבת המחזה  -ראה  :דורי ,
שבעים  ,עמ ' . 91 - 89

סבו של המחבר היה בין עולי תרמ " ב  .שלא כביל " ויים  ,עלייתם של יהודי

תימן ' לא מחמת גזירות היתה '  ,טוען דורי  ,שבעים  ,עמ '
10

שוליים .

כדי לא להרבות בהערות
11

. 15

מראי  -מקום המפנים אל מס ' העמוד של היצירה הנדונה מובאים בגוף המאמר  ,וכך גם בהמשך ,
על חבלי משיח  -ראה

:

רצהבי  ,אפוקליפסות ,

עמ ' רצו ;

מדרשי גאולה  ,עמ ' . 324 - 318

ריבליין  ,עמ ' . 48

12

ראה

13

תודתי נתונה לידידי מר י ' דחות הלוי  ,עורך אפיקים  ,על שהעמיד לרשותי את כתבי  -היד של

:

' המבשר ' ושל המחזה ' נפתולים '  ' .המבשר ' הוצג בתיאטרון ' אוהל ' על  -ידי להקת ' סמדר '  .הצגת
הבכורה היתה ב  17 -באפריל  . 1957הביקורת היתה בחלקה אוהדת ובחלקה מסויגת  ,אם לא
למעלה מזה  ,ולאחר מספר הצגות ירד המחזה מעל

הבמה .

ן
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ואילו המארי של הכפר נענה מיד לקריאת המבשר ודוחק בבני קהילתו להטות אוזן

לקריאת המבשר גם מן הטעם

' כי הגלות שאנחנו שרויים בה גלות מרה

:

השכנים מציקים  ,והמושלים עושקים ואנחנו בוכים ומבכים '

וקשה ,

( עמ ' . ) 30

בפואמה ' אגרת לאבי ' מאת שלום מדינה ( נכתבה בשנות ת " ש  -תש " ד  ,המחבר עלה
לארץ בשנת

טוען הבן היושב בארץ  -ישראל  ,כי שניים הם הטעמים לישיבתו

, ) 1935

בארץ  -ישראל

:

החינוך לאהבת הארץ והטעם השני הוא מעמדו הנדכא באשר יהודי

הוא  ,אימת הגוי רידפה אחריו לכל מקום והעמיקה בו את תחושת הארעיות בארץ

לחייו שם

מגוריו  ,ונטלה ממנו את הטעם

כי ילדותי שם בתימה
עם לעלמות ? לבון

"

/

שבלה מגור גם מלחמה

יזם

שגי עולה

שי

/

לרדית  -ט יד ' שהי -טינרים
זיךשרית שרות  :טים /

"

:

/

,

סךסת  -קיום

נדוד אין  -קץ בלב ערים

ןצל סיי שני סלטים

( א ) 16 - 9 ,

4ן

' יציאת תימן ' בסוף שנות הארבעים וראשית שנות החמישים הניבה יבול ספרותי רב
למדי  ,בחלק מן היצירות עולה זעקת היהודים בתימן הרואים עצמם כשבויי חרב  ,כי
על  -כן סגורים כפניהם שערי ארץ גלותם  .יש מהם היראים יותר מכל שמא ' ובאדמה
שנאה נפשי ארדה בור '

( ג. )4 -

אין חבוש מתיר את עצמו  ,ואכן בשירו של עובדיה

טוביה ' בנתיב הענות ' מתחנן הדובר בשיר ( אין מדובר במחבר
אסיר ציון שבתימן

:

' אנא האל התר אסורי  ,פדני '

עצמו ) ,

המשמש פה לכל

( ה 5 . ) 1 -י תחושת המחנק שבגלות

תימן בוקעת גם משירו של שמעון אביזמר  ,הרואה בעלייה של עדה שהיתה כלואה
דורות רבים משום יציאה לחופש  .בדבריו נתלה הדובר בחלקי פסוקים ואומר
בכלא הענות  /אסירי עוני

וברזל ' .

:

' אחים

6ן

רבות הן צרותיהם של יהודי העיר דמאר  ,כמתואר במחזה ' נפתולים ' למרדכי צדוק
יצהרי  .בעיר ואם בישראל זו ( שבה מתרחש גם המחזמר

' המבשר ' ) ,

רכושם ודמם של

יהודים הותרו ואין השליט המקומי עושה דבר להצלתם  ,דבר המגביר את חרדתם
מארי  ,עמ '  . ) 6גויי המקום מתאנים אפילו לנשים מישראל ( חמאמה  ,עמ '

שהימים הם ימי המאורעות בארץ  -ישראל איבת המוסלמים בעיר גואה

, )8

( יפת ,

וכיוון

( אחמאד  ,שם )

ושופטי העיר מעוותים דינו של היהודי ( קאדי  ,עמ '  ) 19ועושקים את שכרו  ,ואם

היהודי פוצה פיו על כך הוא צפוי למהלומות ולחרפות  .על  -כן נקעה נפשם של מקצת
צעירי היהודים במקום מארץ גזרה זו  ,ואחד מהם שואל  ,מתוך לב מרותח
להשאר תחת עול פרעה בארץ הזאת ? ' ( מנחם  ,עמ '

:

' האם עלינו

 . ) 21היוצא מזה לדעת מנחם

הרצען  ' :השלך את המרצע האומלל הזה ובוא נעלה לארצינו ' ( שם )  .כל שהייה נוספת
' במקום הארור הזה ' פירושה  ' :נפקיר גווינו למכים ולחיינו

14

ראה

:

15

ראה

:

16

ראה

:

מדינה  ,משא  ,עמ ' מן -נח .
טוביה .

אביזמר .

למורטים ' ( מנחם ,

עמ ' . ) 22
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אין העלייה לארץ אלא ' יציאה מאפילה לאורה  ,משעבוד לגאולה ' ( שם )  ,ועמה זקיפות

קומה של יחיד ושל עדה  .וכאשר אומר שיח ' הכפר להניא את יהודי המקום מלעלות
לארץ  ,הם משיבים בקול ענות  ' :אנחנו רוצים להיות בני חורין  ,אדונים

לעצמנו ' ( עמ '

. ) 36
המחזה ' נפתולים ' נכתב שנים רבות לאחר עליית מחברו

לארץ ,

ודאי לאחר

המאורעות שביסודו  ,ראיה לכך כל אותם רעיונות בדבר ערכה של החרות השקולה
כנגד ביטחון כלכלי  ,שבצידו עבדות ונגישות  .רעיונות אלה ועמידה מתריסה כנגד
השיח ' המקומי רחוקים היו מן הסתם מתודעתן של הנפשות הפועלות בימים שהיו
תחת שלטונם של המוסלמים בתימן  ,והם באו לו למחבר כאן  ,לאחר שעשה בארץ
וכבר לשונו וסגנונו טבועים בחותם החדש .
לעומת המחברים

שלעיל ,

המציירים שעבוד מלכויות בתימן על  -פי פואטיקה

ספרותית חדשה המקפלת בתוכה גם גישה מהפכנית בשאלת גאולת ישראל  ,נמצא מי
שמתאר שעבוד זה בתבנית שירית מסורתית וברוח שירת הגלות והגאולה המקובלת
מדורות  .כמנהגם של פייטנים בסוג זה של

שירה  ,נשען

שמים ועל גואל ישראל מדורות  ,ובשירו הוא מתפלל

מןצורים

מהוה ן2בץ לפזורים

/

/

נצצורים ' " .

"

שר

הפייטן שלום תם על רחמי

' אני ששטי

ואומר :

המה בכלי צר הסורים

מיוחדת היא עמדת המשורר רצון הלוי  ,שעלה לארץ בשנת

/

אדון כל

בול פנה כלואים

, 1933

אינו מתכחש

לרדיפות ולנגישות שהיו מנת חלקם של יהודי תימן  ,ומעל לראשיהם אכן היו פרושים
כלשונו ' שמי גלות מקדרי אושת ' ( מסע  ,ד , ) 3 -
שמורה למניעים הרוחניים  .נפשם של יהודי תימן יצאה ' אל וץ

אולם זכות הבכורה לעלייה לארץ

חושלה דמותו

הרוחנית  ,הוגשמה

סקךמות ' ( ה , ) 3 -

דת אבותיו  ,והיא מקור ~חיותו התרבותית .

שבה

8ן

 . 2גזיות היתומים
יותר מכל גזרה אחרת מיררה גזרת היתומים את חיי היהודים בתימן הזידית  ,אף שגזרה

זו אינה נגזרת מן ההלכה המוסלמית  ,כדברי ש " ד גויטיין 9 .י גזרת היתומים באה לידי
ביטוי בכמה יצירות של בני תימן .

במחזה ' חיים חדשים ' מאת שלמה דורי ( שכבר הוזכר לעיל) צפוי סעיד

למאסר ,

לעינויים ולקנסות על אשר הסתיר בביתו שני יתומים אומללים  .רק לחש קסמים
ומעשי ניסים מחלצים אותו מגורל זה ( עמ '

, 292

מערכה

גם במחזמר ' המבשר ' מאת סעדיה דמארי ( הוזכר

ב ') .

לעיל)

שתיים מן הנפשות

הפועלות החשובות קשורות בגזרת היתומים  :האחת  -ציון היתום אשר נכפתה עליו
תם  .שירת תימן מסורתית -

17

ראה :

18

ראה

19

ראה  :גויטיין  ,עמ '

:

הלוי  ,המי  ,עמ ' . 24 - 23

. 88 - 62

ראה :

אידלזון  ,עמ '

, 303

שירים

ב -ג .
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דת האסלאם ועם הזמן נתמנה לקצין בצבא האמאם בצנעא  :השנייה  -יונה  ,אשר
ציון קשור אליה באהבת נעורים ובשלה נטש את מעמדו הרם ועלה לארץ עם בני כפרו

שנענו לקול המבשר  ,ואגב כך שב לדת אבותיו  .מכאן עולה שאהבת הארץ ואהבת
נעורים כרוכים זה בזה  .לשון אחר יונה ( היא גם כנסת  -ישראל במקורות ) נכספת לציון

( היא גם ארץ  -ישראל) וציון ( היתום המשומד בעל כורחו ) עורג ליונה ועולה עמה
ציונה  .כאשר נזדמן המבשר לכפר שבו מתרחשת העלילה  ,יהודי המקום נרעשים
ונרגשים  ,וכדי שהמבשר יחוש במצוקתם ויחיש את גאולהם הם שוטחים בפניו את
ענותם וסבלם כקהילה וכיחידים  .בראש כל אלה  ,כדברי אחת הדמויות  ,שמעון
' והאסירים

:

היתומים זועקים מארמון האימאם מתי נסיר כבליהם ' ( עמ ' . ) 31

בסוף שנות הארבעים נקבצו מאות יתומים במחנה

' גאולה '

שבעדן  .יתומים אלה

הועלו לארץ מיד עם הגיעם לעדן  ,כדי להצילם מידי מרדפיהם המוסלמים  .שירו של
שלמה מדליה מקדם פני יתומים אלה  ,בדרוך כף רגלם על אדמת הארץ

יעילים

//

לא עוד תדע

//

גזירות תימן על עוללים

//

וצום עדה

של השיר מבשר הדובר את היתומים שאכן סרו מעליהם ' פלצי

:

' לך רע

( א . )4 - 1 ,

מיין

'

שסל

בחיתומו

( ד. )4-

20

ב  .פעמי משיח
' הם  ,בגי תימן היו שואלים אותי  ,מה שהיו שואלים כנראה את כל

השליחים מארץ  -ישראל  :היש כפיך איזו בשורה ? הקרובה השעה ? היש
לכם איזה

סימנים ? '

.

.

ש ' יכגאלי מסע לתימן תל  -אביב

למן היום שבו גלו יהודים לתימן עד צאתם ממנה ' על כנפי
לירושלים  ,המסמלת בעיניהם את

כל ארץ  -ישראל  ,כמו

האמונים הקדומה ' אם אשכחך ירושלים ' ( תה ' קלז

שיצאה מתחת יד. 0

2:

ה) ,

תשי " ב  ,עמ '

. 150

נשרים ' לא פסקה זיקתם

לא סרה מפיהם שבועת

ועדות לכך שירת הגאולה

בכל הדורות גם נמצאו יהודים בתימן שהתדפקו על שערי ארץ -

ישראל  .הערגה לארץ  -אבות ניזונה בעיקר משני מקורות שונים  ,לא בלתי קשורים  :מן
התנועות המשיחיות הרבות שקמו בתימן מזמן לזמן ומן הנגישות של המוסלמים .
גורמים אלה העמיקו את הציפייה לגאולה מידי שמים  .רבים מיודעי ח " ן תרו אחרי
סתרי קבלה וביקשו לגלות את הקץ

22 ,

שנשאו את עיניהם לשמים למצוא אותות

המבשרים את בוא תשועתם  ,ויש שפירשו פורענויות מזדמנות  ,בין מידי אדם ובין

מידי שמים  ,כחבלי משיח ( בעקבות בבלי סנה ' צח ע " ב )  .ניצני התחייה הלאומית
שנראו בארץ החל מסוף המאה

ה , 19 -

ובכלל זה שליחות יבנאלי לתימן  ,וכן

התרחשויות הרות גורל בעולם  ,שהדיהן הסתננו לתימן המסוגרת  ,היו קרקע פורייה
20

21
22

ראה  :מדליה  .על היתומים במחנה העולים ' גאולה ' בעדן  -ראה  :גמליאלי  ,עמ ' . 177 - 176
על שירה זו  -ראה  :כספי -מסורי ; רצהבי  ,גאולה  ,עמ '  . 265 - 225השווה  :תדמור .
על המתח המשיחי בתימן  -ראה  :יערי  ,תנועות ; רצהבי  ,אפוקליפסות ; השווה  :ישעיהו .
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לבעלי סוד שבקרב יהודי תימן  .אלה שיננו לשומעיהם שזו אתחלתא דגאולה ממש

( המבשר  ,עמ '

, 28

הרב)  .נמנה את סימני ההיכר  ,שמהם למדו יהודי תימן בדורות

האחרונים שאכן ימי קץ הפלאות ניצבים ועומדים בשער .

ו.

23

חזון למיועד

ברומאן הפיקארסקי ' המשיח מתימן ' ( תל  -אביב תשל " ז ) מאת שלום מדינה מתוארת
הגאולה המשיחית בתימן בסוף המאה

ובכלל זה עליית תרמ " ב  .מן הרומאן רחב

ה , 19 -

היריעה עולה  ,שרבים הם מקורות הערגה לציון  ,ובהם רדיפות  ,כמו גזירת היתומים
( עמ ' 388 , 82 , 52 - 50 , 6

ועוד ) ופורענויות אחרות  .במקביל פעלו רבות בקרב יהודי

תימן גם שירת הגלות

ר ' שלם שבזי

( , ) 1681 - 1619

והגאולה ,

בית משתא ובראשם

בנוסח

ותורת הסוד שהתפתחה בדרום תימן במידה רבה  .מניעים אלה הביאו

לדחיקת הקץ  ,כי על  -כן עולה בידי אחד מבני העלייה יודעי הח " ן  ,מארי סעיד

שמו ,

להביא באמצעות תעניות  ,ותפילות צירופים וכוונות וסייעתא דשמייא בדמות מלאכי
שרת  ,שאשתו של יהודי כפרי פשוט ( סעיד בוני) תהרה ותילד את המשיח ( עמ '

 . ) 24 - 23אך נתברר שחישובי הקיצין של מארי סעיד  ,מבשר המשיח סעיד

נתקלקלו והגאולה לא תהיה בתרכ " א

(  , 1861עמ ' ) 10

המתאשר על  -ידי המלאך גבריאל ( עמ '

, ) 40

אלא בשנת בתמ " ר

,8

יהודה ,

( , ) 1882

דבר

בבוא העת לחזון שום מכשול לא יוכל

לעצור בעד הגאולה  .משום כך  ,צוואת המשיח מתימן פורצת גבולות ושבטים ועושה
נפשות לרעיונותיה הן בתימן והן מחוזן לה ומגיעה אפילו ליהודי אירופה

24 ,

ורבים

מטים אוזן לקריאה ' בית יעקב לכו ונלכה ' ( יש ' ב  :ה ) ולכן י " ד ביל " ויים עלו לארץ
בעקבות שמעו של המשיח מתימן ( עמ '

) 392 - 391

אלא שיהודי תימן הקדימום בעלייה

לציון  .עליית בתמ " ר היתה אפוא שלב חשוב בגאולה המשיחית והיא בישרה את יציאת

תימן ש ' על כנפי נשרים '  ,אף שזו נתאחרה

130

שנה מן ' יום המעוף ' שהובטח על  -ידי

סעיד המשיח ( עמ '  ) 264 , 261ומשעת הגאולה  ,בליל ראשון של פסח

25 ,

שבו המתינו

למשיח  ,על גגות  ,לכנפי נשרים שישאום לארץ אבותיהם ( עמ ' . ) 388
המשיח מתימן  ,סעיד יהודה  ,תמצית כל המשיחים שקמו בישראל ( עמ '

, ) 398

מטיף

כצוואתו גם לגאולה עצמית בדרך הטבע  ,שכן הגאולה תלויה בראש ובראשונה ברצון
הנגאלים  ,ומשמים מסייעים למסייעים לעצמם ( עמ '

.2

. ) 391

הנוצנום נראו בארזן

התחייה הלאומית בארץ  ,שהחלה לתת את רישומה בעולם היהודי במידה הולכת

וגוברת משלהי המאה הקודמת ואילך  ,השמיעה את קולה באופנים שונים גם בקרב

23

24

על סימני ההיכר המשיחיים  -ראה
ראה

:

ספיר ,

אגרת .

25

:

מדרשי גאולה
ראה

:

;

רצהבי  ,אפוקליפסות .

רצהבי  ,פרעות .

ן

העליות מתימן  :בראי הספרות
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יהודי תימן  ,ורבים מהם היו בדעה שאכן ממשמשים ובאים ימי הגאולה המובטחת .
בשתיים מן היצירות שבעיוננו נזכרת שליחות יבנאלי מטעם המשרד הארצישראלי
לתימן  ,בה שהה שנתיים

( תרע " א  -תרע " ב ) ,

לעורר את יהודי המקום לטול חלק בתקומת

ישראל בארצו  ,בעיקר על  -ידי כיבוש העבודה העברית במושבות  .יבנאלי העמיד פנים
שהוא כביכול בא  -כוחו של הרב קוק  ,רבה של יפו והמושבות באותה עת  ,ולא בא
לתימן אלא להתחקות אחרי מנהגות יהודיה והליכותיהם  ,ולשם כך נשא את השם

אליעזר בן יוסף והתהדר בכסות תלמיד  -חכמים מירושלים .

26

משום כך נפתו יהודי

תימן להאמין שמשיח בן יוסף נגלה להם  ,וחיל ורעדה אחזו בהם  ,וביותר אלה שהיה

להם עסק בנסתרות  .אחד מאלה  ,מארי אברהם צנעני הלוי שמדרום תימן ערש הקבלה
באותה

גולה ,

היה סמוך ובטוח שהדוד דופק על דלתי הרעיה ( בעקבות הפרשנות

האלגורית של תורת הסוד לפסוק ' קול דודי דופק ' ( שה " ש ה  :ב) ובדחילו וברחימו הוא
שח

:

קול ובי הךעיד לבבי
רץ ולעלם תוך חיבי

ולבי
נפשי י .~ .
נכספה  -י .
= יז

//

//
//

חמלה

נישי

שזנתו

באסת אירא ? לותך

לרות יאת -בית ינכותו .ר

27

ראת לתת את הדעת  ,יטהעל " ה לארץ מצט " רת בעיף אבצ " ן הלט כחוו ט

.

לרגל עףעו בה משום חזרת עטרה ליחטנה  ,ובלשתו

:

' לחית

את בית

נכותי

העלייה
1

DWDW /

~

 awכך יצא יבנאלי

" סר המקדש  ,הקרבת קורבנות ומה שכרוך באלה  .אמנם לא
~
השתייך אליהם מבחזנה
החלוץ לתימן טהרי מקדוט וכהתה היו לזרה בעגני אלה וטהוא

,

רעענ

 ,אלא  ,טהפ " טן המקובל והתמים אבצ " ן הלת נפטר כעבור עתת " ם ( תרע " ק

"
ולא ראה

בהתגשמות שליחותו יטל אליעזר כן יוסף .

המחזמר ' המבשר ' לס ' דמארי נקרא על  -שם אליעזר בן יוסף  ,הוא ש ' יבנאלי  .יהודי
העיר דמאר שותים בצמא את דברי המבשר  ,ופרט לכמה קטני אמנה ( שטעמם ונימוקם
עימם )

מאמינים הכל בתום לב שהמשיח הותר מאסוריו והוא החל לגאול את עמו .

זהרה  ,אחת מנשות העיר  ,למשל נכונה להישבע על כך ( עמ '
שמעה את קול שופרו ( עמ '

) 15

ומוסיפה היא

הנשרים וישאו אותנו על כנפיהם ' ( עמ ' ) 13

:

, ) 12

וחברתה מרים  ,אפילו

' הוא בא בשבילנו  ,עכשיו ישלח

 .לא רק נשים נתפסו לאמונה תמימה זו .

ואפילו מבדחת לאחר מעשה  ,אלא גם גברים מיושבים בדעתם ( עמ '

, ) 19

ביניהם מארי

העיר  .המארי מחזק את דעתם של בני עדתו בראיות מכריעות מן המקורות  ,שהימים
ימי אתחלתא דגאולה ( פס " ר ל " ת

26

ד) ,

ואף שאין הוא בטוח כל צורכו אם בני עדתו יעלו

כאשר נזדמן יבנאלי כאן בארץ לאותם מזקני תימן שהכירוהו מקרוב בתקופת שליחותו  ,והנה
הוא כבר אחר  ,חשו עצמם כמולכים שולל  ,וקרובה היתה דמעתם של כמה מהם ( עדות מפי מר י '
שובלי  ,מ " מ עירית

27

ראה

:

ראשון  -לציון ) .

הלוי  ,אבצ " ן  ,עמ ' צא  .על הצבי בשירת הרש " ש  -ראה  :רצהבי  ,גאולה  ,עמ '

השווה

:

.

סולובייצ ' יק עמ '

. 362 - 354

; 239 - 238

ן

136

יוסף הלוי

לציון על כנפי נשרים ממש  ,מכל מקום דוחק הוא בבני הקהילה להכין עצמם בלב

שלם לגאולה המובטחת ( עמ ' . ) 19
שליחות יבנאלי הצליחה יותר סמה ששיערו המוסדות המיישבים  ,וזאת בשל הרקע
הרוחני שהיו יהודי תימן שרויים בו  .עם זאת באותו פרק זמן עלו ארצה מתימן גם
קבוצות ששמו של יבנאלי לא הגיע אליהם  .על האותות לגאולה הנכספת נודע לאלה
מן המכתבים שנשלחו מן הארץ לקרובי משפחה בתימן .

28

על אחד מגלי עלייה אלה מספר מי שעלה בילדותו בראשית המאה שלנו  ,הוא ר '
דוד בן שמור

( , ) 1985 - % 904

אשר חי  ,פעל ונטמן בנחליאל שליד חדרה  .במערכון בן

שתי תמונות קצרות מתאר בן שמור את הנסיבות לעליית בית אביו עם שני כפרים של
יהודים בשנת תרע " ב

מאזור המרכז  ,בין דמאר לצנעא  .איגרת מאת קרובי

( ) 1912

משפחה הגיעה מארץ  -ישראל ובה נתבשרו יהודי שני הכפרים על ראשית

הגאולה ,

בדמות שני סימנים מובהקים  ,כפי שעלו בחזון אחרית הימים  .באותה איגרת נכתב

:

' אצלנו בארץ  -ישראל ברוך השם הכל טוב ותהילה להשם יתכרך איש תחת גפנו ואיש
תחת תאנתו  ,העולים באים לארץ  -ישראל מארבע פנות העולם  ,והגאולה והמשיח באו
ממש  ,והם אחר כותלנו ' ( תמונה

א '  ,עמ '

. ) 46

29

קיבתן גלויות וישיבה בארץ לבטח

( ' איש תחת גפנו '  . . .מ " א ה  :ה) הם אותות משמים שאכן חזון הדורות מתגשם  ,בעלי
האיגרת מאיצים באחיהם לחוש ולצאת מארץ גלותם ולעלות לארץ אבותיהם  .שורות

קצרות אלה כמו פותחות סכר שחסם תשוקה עזה לארץ  .מארי המקום  ,שאליו הגיעה
האיגרת  ,מכריז
( עמ '

. ) 46

:

' אלה אותות המשיח '  ,מה גם שנתאשר לו הדבר אף בשאלת חלום

למשמע דבריו  ,יהודי שני הכפרים פורצים בשמחה  ,מכרכרים ושרים

' משיחנו  ,משיחנו  ,לארצנו ישובבנו  ,לארצינו

:

ישיבנו שמחים ' ( שם )  .בתמונה השנייה

מנסה מושל המחוז לעצור בעד יהודי המקום מלהוציא לפועל את מחשבתם  ,אולם

מתרצה לבסוף ומודיע ברבים ככורש בשעתו  ' :מי בכם מכל עמו

[] . . .

ויעל לירושלים '

( עז ' א  :ג) .
ראוי לציין  ,כי האיגרת במערכון של בן שמור היא המניע היחיד לעלייה

לארץ ,

ואילו במחזה האידאולוגי ' חיים חדשים ' מאת ש ' דורי משמשת האיגרת פתח הצלה
מפני רדיפות המוסלמים בתימן והמצוקה הכלכלית הקשה  .האיגרת מארץ  -ישראל
במחזה של דורי מאוחרת לקודמתה וכתובה ברוח הציונות הסוציאליסטית  ,שלפיה אין
המשיחיות אלא גאולה לאומית חילונית

28

על

מקומה ותפקידה של חליפת המכתבים בין העולים לארץ ובין אחיהם שבתימן למן סוף

המאה
29

30 ,

משום כך מספרת איגרת זו בגאולת הארץ

ה 19 -

ואילך  -ראה

ראה  :בן  -שמור  ,עמ '

. 47 - 45

:

רצהבי  ,במעגלתי  ,עמ '

. 277 - 261

יסודו של מערכון זה באיגרת מארץ  -ישראל שהגיעה למחוז שממנו

עלה המחבר  .ראוי בהקשר זה להביא קטע מן המערכון

:

' אני והורי כולל שני כפרים מהאיזור

שלנו עלינו ארצה מתוך תשוקה לגאולה  ,ולא מפני קושי עול הגלות או מפני מצוקה וחרפת רעב

[. . .

] שמעו

לדרך ' ( עמ '
30

ראה

:

של יבנאלי לא הגיע אלינו ורק מתוך אהבת האיץ והרגשה יהודית עצמית יצאנו

. ) 237

שביד  ,משיח .

עולה מתימן בשדה  -התעופה קודם המראתה לישראל

שמשמעה ' הליכה בשדות ' כציון דרך בגאולת האומה  .האותות והמופתים לשיבת ציון
הם ארציים על אף שהם נסמכים על נבואות הנחמה והגאולה כמו ' בא לציון גואל

[.

.

].

בזכות שומר הבטחתו ' ( עמ ' . ) 287
יהודי תימן קשובים היו רב קשב לניצני התחייה הלאומית בארץ  ,וככל שאלה נתרבו
כן גברה תוחלתם לגאולה שלמה  .משום כך גלי עלייתם הולכים ומתחזקים במקביל
לניצני התחייה

הלאומית  ,עד

החמשים  ,שבה בא

יציאת תימן בסוף שנות הארבעים וראשית שנות

הקץ לאותה גלות מעונה  .השמועות מן הארץ המגיעות לתימן

בדבר ייסוד מושבות  ,איכרים מישראל החורשים וקוצרים ברינה  ,הארץ הנותנת יבולה
ברחבות לנקבצים אליה והיהודים העומדים על נפשם ביד רמה  -בשורות אלה הן
כשמן בעצמות המדוכאות של יהודי תימן בעשרונים האחרונים לפני קום המדינה ,
ואש האהבה לארץ מתלקחת ברוב
הגאולה '  ,המתאר

עוז ,

כפי שמספר עזרא כהן בסיפורו ' בנתיב

יהודים מכפרים נידחים הנסחפים בגלי ההתלהבות של הגאולה

המיוחלת  -המשיחית ( עמ '

, 122

. ) 152

ן3

הנצחונות בשדה הקרב במלחמת השחרור

הפיחו רוח חיים ביהודי תימן  ,שהרי זה מופת חותך לעקבות המשיח  ,ועל  -כן אלפי

יהודים מכל רחבי תימן הקדימו נעשה לנשמע ונהרו לעבר עדן  ,היא השער לארץ -
ישראל כפי שאנו קוראים ברומאן התיעודי ' יציאת תימן '  ,גם הוא מאת עזרא

31

ראה

:

כהן ,

ירושלים .

כהן ,

עולים מתימן במטוס בדרכם לישראל

המתאר את העלייה בהמון מתימן  ,שהחלה מיד לאחר קום המדינה .

32

בתקופה זו כמו

נחה הרוח על רבים מן הנגאלים עד שפתחו בשירי הלל לגואל ישראל  .יש העומד
בשער ובפאתוס נבואי  ,בלשון נמלצת ובתבנית שירית מסורתית ( שיר אקרוסטיכוני

על  -פי שם המחבר ) קורא בקול חזק ' ישועת עמי

כסאר) .

באה  ,כפורחת נצנצה '

( יחיאל שלמה

על  -כן ' ישאו העמים רינה לקול הבשורה ' ( שם  ,שורה  . ) 1ויש העושה צעד

33

נוסף ומבשר על יום ה ' שבפי נביאי הנחמה והגאולה המתארים את נקמת
ישובו ישראל ואלוקיו לציון המתחדשת
א, 1 -

בעקבות יש ' סג

 :א)

34 .

:

ה ' באדום עת

' הנה ה ' בא  ,הדור בלבושו ' ( חיים

מנואני ,

ואם אכן נגלה ה ' בכבודו ובעצמו בציון  ,הרי נבואת זכריה

על המלך הצדיק שהוא גם המשיח ( טיט ) ללשה עור וגידים  ,ממשיך הדובר בשירו
ומודיע

' הנה מלכך בא

:

צדיק ונושע ' ( ג  . ) 3 -רבים מיהודי תימן יושבי הארץ שזכו

לראות עין בעין את יציאת תימן ' על כנפי נשרים ' היו בדעה אחת עם אחיהם הנגאלים
שאכן זו הגאולה השלמה המובטחת  ,דבר המוכח מן המקורות  ,שכן על דרך הפשט

32

על

האווירה המשיחית בתימן באותה תקופה ועל נהירתם של יהודי מחוז שלם לעבר א " י -

ראה

:

33

ראה

:

34

ראה

:

138

כהן  ,יציאת  ,עמ '

כמאר .
סנואני .

 ; 117 - 107על

בשורת האו

-,

שם  ,עמ '

. 97 - 95

ן

העליות מתימן  :בראי הספרות

139

והסוד עולה  ' :הקץ יהיה בשנת תש " י '  ,מגלה הגדול והנכבד  ,שמבין מקבלי פני עולים
אלה בסיפור בעל השם המשמעותי

.3

' הבשורה ' מאת מרדכי טביב ( עמ ' . ) 68

35

דוד ( בד  -גוריון ) עבדר משיחף

באמצע שנת

1948

שהו במחנה ' גאולה ' בעדן אלפי יהודים שנקבצו לשם מכל רחבי

.

תימן  .הם שמעו מעל גלי הרדיו בה ' באייר תש " ח  ,את הכרזת ד ' בן  -גוריון על הקמת
מדינת ישראל והיו כחולמים  ,שהרי שחרור הארץ משעבוד מלכויות מבשר את ימות

המשיח  .אכן לא רחק היום עד שנמצא פייטן  ,מארי שלום
בראש

יצהרי  ,שכינה את העומד

המדינה היהודית בשם משיח  .יצהרי פתח במעין שיר  -אזור לכבוד דוד בן  -גוריון

שנחשב בעיני רבים  ,מבני תימן מכל מקום  ,למשיח בן דוד  ,שהרי שמו מעיד עליו .

36

שיר זה הוא מן הסוג הפותח בצירוף שבח אשיר  ,השמור בשירת תימן לדברים שבין
אדם לאלוקיו .

37

לשונו של השיר  ,כדרכם של פייטני תימן  ,יסודה בלשון חכמים אך

אינה נעדרת מאוצר לשונו של מקרא .

לראשו של בן  -גוריון נקשרים בשיר זה כתרים שנאמרו על משיח ה '  .הוא מכונה
ה '  ,יש ' מביא ) :

' בחיר ' ( דוגמת האמור על עבד

שבח אקיר

/

בנועם שיר

/

למול דוד בחיר ( מחרוזת

א.)1 ,

דוד בחיר זה דרך כוכבו והאיר את חשכת לבבות הגאולים  ,ואור הגנוז זרח על
הגאולים

:

גיךייז
~ TG
ואור נתז

/
/

קיר

וסח

כסר זרח

/

/

38

ךנישי

; סקסה

לשים חופפה ( ב

39

. )4 , 1

בן  -גוריון הסיר את יגון הגלות מלב הגאולים  ,הדריכם והנחם בדרך ילכו בה ( אזור
אלה הם מאותות המשיח  ,כפי שמסרו קוראי הדורות
ראה :

טביב ,

דרך .

אפוקליפסות  ,עמ '

א) .

:

בעליית תש " ח מצאו יהודי תימן סימוכין אחרים -

ראה

:

רצהבי ,

רצח .

תארי משיח ומלך הוענקו אף להרצל  -ראה  :ורדי  ,עמ '  . 153 - 152על האמונה שאכן הגיעו ימות
המשיח  -ראה  :כשר  ,עמ ' עא  -עז  ,דיא  ,רכז _
יצהרי  ,גאולה  .על סוג זה של שירה  -ראה  :אידלזון  ,שירים 4 , 12ד  ; 329 , 211 ,דודזון ,

ראה

:

עמ '

412 - 411

( . ) 198 - 195

צמח הוא אחד משמות המשיח
צדקנו  ,אליהו '  -ראה

:

:

' ח ' שמות נקראו למשיח  :ינון  ,צמח  ,מנחם  ,דוד  ,שילה  ,ה '

מדרש שוח " ט  ,משלי  ,יט  .ראה גם

:

כהן  -ישר  .לאחר המקרא משמש

השם משיח ככינוי למלך ישראל האמור לקום באחרית הימים להושיע את ישראל -

ליוור  ,עמ ' . 507

ראה :

עם הזמן הופקע מעשה הגאולה מידי בני אדם  ,והקב " ה עצמו יהיה הגואל -

ראה  :אורבך  ,חז " ל ,

עמ ' . 622

ראוי להביא מקצת מן השמות שנתנו יהודי תימן לילדיהם מיד עם

הגיעם ארצה על כנפי נשרים  :גאולה  ,ציון  ,ציונה  ,ינון  ,שילה  ,מנחם  ,צמח  ,זרח  ,ישועה

ועוד .

בעקבות דברי הפסוק  ' :קומי אורי כי בא אורך וכבוד ה ' עליך זרח ' ( יש ' ס  :א ) אומר המדרש  ' :זה

אורו של משיח ' ( פסי " ר לו ,

א) .

ן
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77ה סי79

שלדיני

/

יקישל

ק בוסינו

"

/

ביום קבוץ פזורנו ( שם ) .

אכן פעמים רבות שגו הדורות להאמין במשיחים שנחברו אך בפעם הזאת אין כל צל
של ספק

:

' משיסת שסר

צסח ' ( ג , ) 1 -

ובזה נתקבלה תפילת ' את צמח דוד עבדך '

שמתפילת העמידה של חול ( ברכה  . e ~ Dומדברי התודה למי שנטל על עצמו להביא
את השיר לתעודתו מבשר המשורר את קהל שומעיו

ךשיום
מחבר

לב ךסוכב הקהילה

אחר  ,עולה

/

ןבשרכם באליה מהלה

מתימן עלום שם  ,נושא תפילה על שני

התמדת מלכות בית דוד ( בן  -גוריון ) ' בחמלת
מקים לנו את סכת בן גוךיון ' .
בית דוד לעתיד לבוא

.4

:

:

40

"

( ו) .

דברים  ,על

לילם אל

/

ישיח

משיח משמים ועל

יס

לני

? ה סמאל

וזאת בעקבות נבואת עמוס ( ט  :יא ) על החזרת מלכות

' ביום ההוא אקים את סכת דוד הלפלת ' .

וכלכויות מתגרות אלו באלו

יהודי תימן האמינו  ,שמלחמות בין האומות מרמזות על הגאולה המובטחת ( ב " ר

מב  :ז )  .ברוח זו גם נתפסה מלחמת האמאם נגד התורכים ( המבשר  ,עמ '  ) 21 , 9לא כל
שכן מלחמת  -העולם השנייה

( נפתולים  ,עמ '

 . ) 25ליהודי צפון תימן נודע באיגרת

מארץ  -ישראל על מלחמת  -העולם השנייה  ,שואת יהודי אירופה ותבוסת גרמניה
הנאצית  .מאורעות אלה נתפסו כמלחמת גוג ומגוג שבחזון אחרית הימים

( יחז ' לח  -לט )

והם מאותות המשיח  ,טוענים גיבורי הספר ' יציאת תימן ' ( עמ '  . ) 113 - 112 , 108ן 4הללו
מתרצים את סבלם כחבלי משיח ונחפזים לשערי ארץ  -ישראל הגדושים עולים ( עמ '
. ) 95

ג  .נצא השדה  -עלייה הנתימן להתיישבות
מקובל לעשות חילוק בין עלייה משיחית  ,שמניעיה ותכליתה ' להקים שכינה

ועל  -ידי כך להביא לתיקון עולם במלכות שדי  ,ובין עלייה

ציונית  ,החותרת

ערכים בחיי האומה הפזורה בין העמים  ,כמו שיבה לעבודת האדמה
הקמת מסגרת ממלכתית עם כל הכלים הדרושים לקיומה של אומה
כוח

40

צבאי " .

מעפרה ' ,

לשינוי

בארץ  -ישראל ,

עצמאית  ,לרבות

כלומר  ,ככל העמים בית ישראל  .על אף שעלייתם של יהודי תימן אינה

ראה  :צדוק  ,עמ '

. 219 - 218

בברכת המזון לחג הסוכות מוסיפים  ' :הרחמן הוא יקים לנו את סוכת

דוד הנופלת '  .מקור בקשה זו בעמוס

ט  :יא .

כהן  ,יציאת .

41

ראה :

42

דוגמה לעלייה משיחית  ,עליית תלמידי הגר " א בתחילת המאה

. 111 - 109

על משמעותה של עלייה ציונית -

ראה :

ה - 19 -

ראה  :מורגנשטרן  ,עמ '

שביד  ,אתוס  ,עמ '

. 10 - 9

העליות מתימן  :בראי הספרות

ן
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נמנית עם העליות הציוניות והיא משויכח על  -ידי חוקרים לעלייה משיחית  ,הרי יהודים
רבים מתימן  ,בכל העליות וביותר מן העלייה השנייה ואילך  ,פנו להתיישבות
חקלאית .

43

אכן הפסוק ' לכה דודי נצא השדה ' ( שה " ש

ז  :יב ) ,

שנשאו בפיהם עולי תימן

שמן העלייה השנייה  ,מהדהד בכמה מן היצירות של בני תימן שנתנו ביטוי לגלי
העלייה השונים מגולה זו  .נציין להלן דוגמאות למניעים אלה מן הספרות שבעיוננו ,
כפי שהשפיעו על עלייתם של היהודים מתימן מבלי שנתכוון למצות בכך את פרשת
היקלטותם בעבודה חקלאית ובהתיישבות .

ו  .אומר לעשון תני
הסופר מרדכי טביב הועיד מקום נכבד ביצירתו לעליית בית אביו ואנשי מחוזו לארץ
בראשית המאה  .באחד מסיפוריו הוא מחיה את אותם ימים ואת הנסיבות לעלייתם  .הדי
עלייתם של יהודים מצנעא בעלייה הראשונה והתנחלותם של יהודים מתימן בכפר
אל  -שאם )

השילוח מאוחר יותר הגיעו עד יהודי צפון תימן ( חידאן

וכמו האצילו

עליהם מקדושת הארץ  .יהודים אלה גמרו אומר לחוש לארץ אבותיהם כדי לחזק
ולהרחיב בה את ההתיישבות היהודית  .יהודי צפון תימן

האמינו  ,שהפעם

הטילה

ההשגחה עליהם את הייעוד המקודש להיות בבונים  ,וסימן יש בידם מן הפסוק  ' :לכה
ז  :יב  -יג ) ,

דודי נצא השדה נלינה בכפרים  .נשכימה לכרמים ' ( שה " ש

שהוא בגימטרייה

:

' בתר " ע לבריאה ייגאלו יהודי חידאן מגלות ארוכה '  .כך טוען אחד מן האבות העולים
לארץ מצפון תימן בשנת

1909

בסיפורו של מ ' טביב ' שלום בן דוד ' .

44

רוב יהודי צפון

תימן לא סבלו מרדיפות המוסלמים  ,ועלייתם בראשית המאה נבעה מאהבה יוקדת
לארץ  .יש מהם שהניחו את שדותיהם ואת בתיהם לאחרים כדי לא לעכב את הגאולה

ולו לשעה אחת  ,ולא עוד אלא שלבם אמר להם שבארץ יזכו לנחלה  ,כדברי הכתוב
' לכן בארצם משנה יירשו ' ( יש ' סא  :ז) ,

:

ואף אם לא תפול נחלה בגורלם לא תחסר

אהבתם לארץ  .יתירה מזו  ' ,אפילו נמות בה כבר היא זכות גדולה ' ( שלום בן דוד  ,עמ '
, ) 145

משנן אחד מזקני העולים באוזני צעיר מבני העדה המשתהה מלעלות בשל

קניינים שברשותו  .כאשר עלו אותם אוהבי ציון מושבעים וכאן התהפך עליהם

הגלגל ,

לא פחת ערכה של הארץ בעיניהם ולא הטילו דופי בארץ הקודש  ,כיון שאהבתם לא

היתה תלויה בדבר ועלייתם לארץ לא נבעה בשל נגישות או מצוקה כלכלית  ,כדברי
מארי יחיא ברומאן ' כערער בערבה ' מאת מרדכי טביב
מאחורי גווי בשביל תשוקתי וחשקי לעלות לארץ
43

44

45

ראה

:

דרויאן  ,עמ '

; 46 - 44

גרייצר

; השווה :

ממט  ,עמ '

:

' שהרי מרצוני הנחתי הכל

הבחירה ' ' .

4

. 194 - 163

ראה  :טביב  ,מסע  .עמ ' . 145
ראה  :טביב  ,כערער  ,עמ '  . 7וברוח זו כותב מארי טביב הזקן [ הוא מארי יחיא שברומאן]  ,רבה של
השכונה שיבת ציון שבראשל " צ  ,במאמר אשר שמו  ' ,תחלת מצעדנו ותשוקתנו לעלות לארץ -
ישראל '  ,מעיד על תוכנו  .ואלה דבריו  ' :ובאמת כל עליתנו לאוץ ישראל  ,אינה לא משום גזירת
מלך  ,ולא מצד חוסר פרנסה  ,ולא משום סיבה מהסיבות הגורמות לנדוד מארץ לארץ  ,אלא מרוב
חשקה ואהבה לעלות לאוץ

ישראל' .

ראה :

טביב  ,תחלת  ,עמ ' . 12

בלשון דומה מספר ר ' דוד בן -

142
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 . 2חבלו של גורל
בפואמה ' פסעה שיירת ' מתאר מרדכי טביב אחת מדרכי העלייה של יהודים מצפון
תימן ( חידאן אל  -שאם ) לארץ בראשית המאה  ,על גבי גמלים  ,שעימם נמנה בית אביו .
בחלק הראשון של הפואמה מצוירים קלסתר פניו וכלי נשקו של מורה  -הדרך

הישמעאלי  ,שחזותו מעידה על היותו ' פרא מדבר ' ( בתים

ב  ,ג) .

הישמעאלי פוסע

בראש השיירה ובידו חבל הקשור לצווארו של הגמל הפוסע בראש השיירה  ,אלא
שחבל זה יוצא מגדר פשוטו והופך לסמל  .הישמעאלי אוחז בידו ' חבלו של גורל '
( ב , 4 -ז )3 -

והוא במקום חבלו של משיח  .מורה  -הדרך הישמעאלי  ,המפלס נתיבות

לעולים כמו רומז שאין מקומם של רוכבי גמלים אלה בארץ  -ישראל  ,אלה העולים
חייבים לקבוע את מקומם בחבל נחלתם שנפלה להם בגורל על ידי מי שנאמר

' בהנחל עליון גוים בהפרידו בני אדם יצב גבלת עמים למספר בני

ישראל ' ( דב '

לב  :ח ) .

לכן כל שהייתם של היהודים בתימן לא היתה אלא מתוך אונס ועתה עולים הם
הארמי ' ( ז  , 5 -יד ) 5 -

עליו :

' מתוך

לארץ אבותם כי רק שם נחלתם  .כך תורם הישמעאלי את חלקו

ליישובה של הארץ  .שיירת העולים מצפון תימן שמראשית המאה שלנו מהלכת על
עקבות שיירת עתיקת יומין  .זו של יעקב אבינו  ,שאף הוא גלה שלא ברצונו מבית אביו
ולאחר שעשה בגלות ארם שב על אורחת גמלים לנחלת אבותיו  .מעשהו של מורה -

הדרך הישמעאלי גורם נחת רוח

בעליונים ,

על כן מאיר המדבר פניו ל ' עולים מן

הארמי ' ורוח קלילה נושבת מעדנות ומנעימה את הדרך להולכים בה ( יב) .

46

רעיון

דומה  ,אך בנסיבות שונות  ,שומעים אנו מפיו של שמעון ב ' המבשר '  ,המשיב על תחנוני
השיח '  ,לבל יעזבו היהודים את המקום ויעלו לארץ  ,ואומר  ' :אתה יא שייך  ,איש טוב
ונבון  ,יודע שאנחנו דרים פה דרך חסד  ,ארצנו היא ארץ הקודש ' ( עמ '

. ) 43

גם יפת

במחזה ' נפתולים ' מתפלמס עם מי שמנסה להפחית מציונותו וטוען במפגיע

:

' אני

קשור לציון מפני שאבות אבותי חונכו לאהבת ציון  ,כל ישיבתי בגולה היתה בבחינת
ישיבת עראי '

.3

( נפתולים  ,עמ ' ) 45

47 .

לנעוץ ולנגוס בקרקע

שיירות העולים הראשונות מתימן  ,שהקדימו לעלות לארץ  ,לא נתקבלו כסבר פנים
יפות  ,לא מצד ראשי הכוללים בירושלים ולא על ידי רבים מן האיכרים

במושבות ,

48

שמור על עליית בית אביו ועימם שני כפרים ממרכז תימן בשנת תרע " ב  -ראה  :בן  -שמור  ,עמ '

. 47 - 45
46

ראה  :טביב  ,בצל  ,עמ '
 ; 34 - 29השווה :

47

ניני  ,עמ ' . 229 - 224

ראה גם דברי אחד העולים מראשית המאה באוזני שכניו המוסלמים המנסים למנוע בעדו
מלצאת את המחוז
ישראל [ - -

48

. 69 - 67

על עלייה זו  -ראה  :טביב  ,שבי  ,עמ '

; 56 - 15

יערי  ,עליות ,

עמ '

]-

:

' ידידי זו הארץ שלכם  ,שלכם ושל אבותיכם  ,אבל לא שלי  ,אני שלי ארץ

לשם אני צריך ללכת ' -

על יחס הכוללים בירושלים  -ראה

שם  ,עמ '

. 107 - 105

:

ראה :

מרגלית  ,עמ '

דרויאן  ,עמ ' . 22- 19

. 131

על יחס האיכרים במושבות  -ראה

:

העליות מתימן  :בראי הספרות

ן
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ואף המוסדות המיישבים לא נהגו בעולים מתימן באותה מידה שנהגו עם עולים
אחרים  .העולים מתימן נפגעו קשות מן היחס כלפיהם וחשו כמי שהחליפו גלות בגלות
בארץ  ,וכל זה

מידם של אחים .

מחשבות אלה וכיוצא בהן מתרוצצות ברומאן הביכורים של מרדכי טביב  ' ,כעשב

השדה ' ( תש " ח )  .עולי תימן שבעין הקורא  ,היא ראשון לציון  ,שופכים את מרירות
ליבם בפני ר ' יוסף

( שפרינצק ) ,

שהיה ממוקיריהם של התימנים  .עסקן זה מבקש לתלות

את אכזבת העולים מתימן באמונתם התמימה  ,שעם הגיעם ארצה הקב " ה מוריד להם

ירושלים של מעלה  .ולא היא  ,הארץ חרבה ושוממה ומצפה לעובדי אדמה אשר יהיו
נכונים להתייסר למענה ( עמ '

) 63 - 62

-

מדגיש ר ' יוסף באוזני שומעיו  ,העולים

מתימן  .מארי יחיא  ,רבם של תימנים בעין הקורא  ,שבביתו מסב ר ' יוסף עם כמה מבתי
אב שמתימן  ,דוחה את דברי אותו עסקן

פועלים  ,המרמז

שעלייתם של יהודי תימן

כביבול משיחית היא  .מארי יחיא מדגיש שכל רצונם ' לנעתן ולנגוס

בקרקע ' ,

כי רק

לשם כך עלו ארצה ולכן כל מבוקשם הוא לקבל נחלה שתהא שלהם  ,כיוון ששכר

העבודה אצל האיכרים מועט וחרפתו מרובה ( שם ) .

 . 4כיתת משיחי

ועשייה בחומר ובלבנים

העלייה הראשונה מתימן באה מן הרמה המרכזית  ,העלייה השנייה  -בעיקר מצפונה
של תימן  ,ואילו בשנות העשרים  ,בימי העלייה השלישית  ,התעוררו יהודי דרום תימן
לתרום את חלקם לבניין הארץ .

העולים מן העלייה השלישית מיזגו מניעים משיחיים ( באשר מדובר באזור שהוא
ערש הקבלה בתימן ) עם רעיונות ציוניים  ,ולהם מייחד המשורר טוביה סולמי  ,שבית

אביו נמנה עם העולים מדרום תימן  ,שירים רבים  .בפואמה ' מסע לארץ

הגדולה ' יוצא

סולמי כנגד אותם מבני הדור השלישי של המייסדים שגלו מרצון לנכר  ,מהם מתוך
מניעים אידיאולוגיים כלל  -אנושיים ' לתקן עולם ' ( עמ '

. ) 28

לאלה ולכל היורדים

.

מזכיר הדובר את שיירת העולים הראשונה בתולדות האומה זו שהניחה ארץ מגורים
ועלתה על  -פי צו משמים לארץ המובטחת  .שיירה זו  ,אשר יצאה מאור כשדים
ובראשה אבי

האומה  ,משמשת כסמל

לכל העליות לארץ  .הדרך מתימן לארץ חיסרה

את ממונם של העולים ובהגיעם ארצה היו דלים ומדולדלים אך עמוסים במתח

משיחי ,

דבר שקירב מרחקים  ,שכן ארץ  -ישראל היתה שקולה כנגד הכל  .וכך אנו קוראים בשיר
שבו משוקעים מאוצר לשונה של תורת הסוד  ,שהזינה את הגאולה המשיחית גם זו
שמתימן

:

ארכה ורכי מצאת אבי מאור כשדים

עולם במלכות שדי לאחות הכלים
49

ראה

:

סולמי  ,הור  ,עמ ' . 29 - 28

/

עם מקל דודים וצרור חלומות לסלן

השבורים .

49

~
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יוסף הלוי

המניעים הקבליים שעמדו מאחורי עלייתם של יהודי תימן לא דחפום ל ' שב ואל
תעשה '  ,אדרבה הם עשו בחומר ובלבנים לבניין הארץ כדי להחיש את ביאת

הגואל ,

כפי שלמדו מן הזוהר  ,שהיה נר לרגלי העולים מדרום תימן ( ' באתערותא דלתתא אתער

דלעילא  ,ועד לא יתער דלתתא  ,לא יתער לעילא '  -וארא קצו)  .אולם בעוד
שהחלוצים החילוניים הסתפקו בירושלים של מטה  ,מבקשים העולים מתימן גם את

ירושלים של מעלה  ' :ובתפלה נוריד אוץ ושראל של מעלה

החלוצים מדרום תימן

' 50 .

שהיו אמונים על תורת הסוד האמינו שרק בדרך זו תבוא הגאולה השלמה .
משורר נוסף מדרום תימן שהוא גם אחד מבני הלויים הינו רצון הלוי  ,המתאר
בשיר  ,שנכתב לאחר קום המדינה  ,את האהבה העזה לארץ שבכוחה גברו העולים על
דרך החתחתים שהיה עליהם לעבור  .בשירו ' זכרון ירושלים ' פוסח רצון הלוי על
אלפיים שנות גלות ורואה עצמו כאחד הלוויים המשוררים במקדש ה '

( ג  -ד) ,

גולה בעל

כורחו עם שארית יהודה לבבל ( ה ) ומצרף את קולו עם הנשבעים את שבועת הדורות

שי

"

ם אחטא ואשכלל

לשוני

יו

תדבק לחך

/

ירושלים תשכח ןמי7י

אם לא

/

( קלז  :ה ) ,

שבועה זו  ,שמקורה בתהילים

"

שימך

ביאש

וכרו7י .

ן5

הורישו הדורות לבאים אחריהם  ,והיתה לנגדם

תמיד ביום שמחה כביום אבל ( ז)  .על כן בבוא העת הצפונה

7לא סךטר 7איק :ניס

/

:

סלמי יעיי

שיים

לביא עתך שקף ר ? צך ( ח . ) 3 - 1

" י"
ין -

:

ס

אכן ארוכה היתה הדרך מתימן לירושלים ועקובת מכשולים  ,אך האמונה החזקה של
הגולים  ' ,עדת

חוכי אל ' ( בדרך

לציון  ,א , ) 7 -

שברה את מוטות הנכר  .הגאולים ' מישיש

ועד עולל ' נהרו אחרי תשוקתם לסלעיה ועפרה של נחלת אבות  ,אשר נעקרו ממנה אך
מעולם לא נעקרה מלבם ' והלב לה נרעב לסלעה נאשוה '

.5

( א . )4 -

לבנותה ולקוממה

הגישה הציונית  -סוציאליסטית  ,אשר גרסה כי את כיבוש הארץ יש לעשות באת
ובמעדרת והיתה מקובלת בקרב שכבות שונות בארץ  ,רעיונותיה הגיעו אף למחנות
50

ראה :

סולמי ,עלות  ,עמ ' . 27

בתפיסה זו מחזיק מארי אלנדאף בדונו במצוות יישוב הארץ בכלל

וירושלים בפרט  ,וכך הוא כותב  ' :ותחילת הגאולה תהיה מן האומה עצמה

[  ] - - -וסוף הגאולה

על  -ידי הגואל מבני בניו של דוד '  -ראה  :אלנדאף  ,עמ ' י -יא  .מארי מזרחי  -עדני  ,שעלה מצנעא
בסוף המאה הקודמת  ,כותב  ,שעלייתו היתה למען ' גאולת שכינת עוזנו ' -

ראה :

מזרחי  ,מבוא .

ואילו יעיש  ,ביצירתו של ח ' הזז  ,לא עלה ארצה אלא רק לאחר שנתייאש מן הגאולה המשיחקר ,
נוסח תורת הסוד  .על כך -
51

ראה  :הלוי  ,הנצח  ,עמ '

ראה :

3ן . 14-

הלוי  ,הזז  ,עמ ' . 77 - 75

גם ש " י עגנון ראה עצמו בחזיון לילה עומד עם אחיו הלויים

בבית  -המקדש ושר עימהם משירי נעים זמירות ישראל -
52

על

ראה :

עגנון  ,עמ '

. 85

הגישה הרביזיוניסטית  ,המתפלמסת כנגד התפיסה של עוד דונם עוד עז  -ראה  :גרינברג ,

עמ ' קסג .
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העולים באמצעות הקולטים שהשתייכו ברובם לחוגים שדגלו בסוג זה של ציונות .
רעיונות אלה מהדהדים בשלושה שירים שנכתבו בעת העלייה הגדולה מתימן  .הראשון
בהם  ,מאת שלום מאורי  ,עשוי מטורי שורות מחורזות ומספר על המצוקה הקשה שבה

העולים .

שרויים

המעוכבים זה שלוש שנים ' במחנה גאולה ' ובצר להם שוטחים

תחינתם בפני ' נורא עלילה '  .בה בשעה הם פונים למוסדות לחוש ולגאול את העולים
מתימן  ,שכבר קצרה רוחם באשר הם
בעוז ומרץ ' .

על כנפי

53

:

' שואפים לחונן עפר הארץ  /לעבדה ולשמרה

באותה רוח משורר שלום תם  ,הפונה לאדון כל ומתחנן  ' :יעלינו מהרה

נשרים '  ,שכן רבה המלאכה שנטלו העולים על עצמם

הדורים  /ולבנות לכל בתי מגורים ' .

54

:

' ולנטוע לכל עצים

הכוונה לטעת אילנות ולבנות בתים בארץ לכלל

ישראל  .בשיר נוסף ממחנה גאולה שבעדן מבקש הכותב  ,מ ' חתוכה  ,כמו לפרוש
כנפים על מנת להגיע לארץ שעה אחת קודם  ,כדי שיתקיים בו ובשאר עולים שנקבצו

מרחבי תימן למחנה זה והמתינו לעלייתם מקצת אותה ברכה  -תחינה שבברכת הנהנין
' לעלות לציון להתיישב שמה

ולקוממה ' .

/

לאכול מפריה לשתות ממימה

/

:

להתיישב בה לבנותה

55

ד  .סעי יונה  -העלייה לארץ בעקבות שירת הגלות והגאולה
שירת הגלות המתנה את צרת ישראל בין הגויים  ,אשר ראשיתה עם חורבן המקדש

( למשל

תה '

:

קלז ) ,

ושירת הגאולה שכולה כליון נפש לארץ האבות הינן שתי פנים

לתפילה אחת גדולה בפני האלוקים  ,שיחוס על עמו הנדכא ויגאל אותו במהרה מבין
האומות .

56

ראשיתה המתועדת של שירת הגלות והגאולה בתימן נעוצה כנראה ברשויות

של ר ' דוד אלעדני  ,ב ' מדרש הגדול ' ( המאה

ה 3 -ן וה , ) 14 -

והמשכה ביצירה הפיוטית

של יהודי תימן לדורותיה עד יציאתם מאותה גלות  .יותר מכל היתה קרובה לליבם

שירת הגלות והגאולה של ר ' שלם שבזי  ,הפייטן והמקובל מדרום תימן בן המאה
ה , 17 -

שהיתה להם מקור לניחומים וחיזקה בהם את אהבתם לארץ  -ישראל  .שירת

הגלות והגאולה של שבזי גם היתה בין הגורמים שהניעו את עלייתם לארץ  -וכמובן
בנוסף היו שיריהם של משוררים אחרים בתימן  ,שגם שירתם היתה שגורה בקרב

אחיהם ולפעמים אף ייחסו חלק משירים אלה לשבזי  -וביטוי לכך ניתן בספרות
העליות מתימן  .להלן יובאו כמה דוגמאות לכך .
בסיפור ' אורות הגאולה ' מאת שלום מדינה מתואר מארי שמעון איש הסוד  ,המצרף

צירופים ומכוון כוונות ומוצא שהגאולה תהיה בשנת תרל " ו (  . ) 1876הוא עולה לארץ
מכוחן של תורת הסוד ושירת שבזי  ,ובפיו נישא השיר ' אהבת הדסה ' ( עמ '

אקרוסטיכון אלשבזי
53
56

ראה
על

עמ '

:

מאורי .

משתא ) .

שיר זה של שבזי תוכו רצוף אהבה לארץ ולרעיה כאחת .
54

ראה

:

תם .

שירת הגלות בתימן  -ראה  :רצהבי  ,שירת  ,עמ '

. 265 - 227

, 31

55

. 190 - 173

ראה :

חתוכה .

על שירת הגאולה  -ראה  :שם ,
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מארי שמעון מגיע למחוז חפצו אך לא בלי יסורים ומכאובות  .בעלייה זו כרוכים
מעשים שבדרך הטבע ובפעולות שמעבר לכך .

57

שליחותו של יבנאלי לתימן  ,שהוזכרה לעיל  ,הוכתרה בהצלחה אף למעלה מן
המשוער  ,וזאת בראש ובראשונה הודות לשירת הגלות והגאולה של פייטני

תימן ,

שהכשירה את הלבבות ליום הבשורה המיוחל  .שירה זו עמדה בדרגה אחת עם נבואת
הנחמה והגאולה של נביאי ישראל  .דוגמה לכך מובאת במחזמר ' המבשר '  ,שבו שולבו
מפסוקי הגאולה והנחמה ( יש ' מג ' ו  ,נב  :ח ועוד ) עם שירת הגלות והגאולה של יהודי

תימן  ,המופיעה בדרך  -כלל כעיטורים מוסיקאליים  .כבר בפתיחת מערכה א ' נשמע
ברקע השיר ' אהבת הדסה '  .הדובר נכסף ל ' הדסה '  ,היא ארץ  -ישראל  ,ואומר

טקכת הך9ה על לעסי גקשךה

לו ? ש רשות לי טללה

/

טסס ? 9ה

:

ואני בתוך גולה פעמי צוללים
/

תוך

ש

"

צין

ךי

"

שר

הם נלללים -

הכל נתפסו לבשורת הגאולה ובכלל זה מארי המקום השוקד להרחיק כל ספק מלב
קהל שומעיו אם אכן הגיעו ימות המשיח אם לאו  .הוא פותח בפסוק המדבר בתשועת
ישראל  ' ,מי יתן מציון ישועת ישראל ' ( תה ' יד  :ז ) ומפציר בשומעי לקחו לפצוח בשיר

' סעי יונה ושמעיני ' ( המבשר  ,עמ '  ) 32אשר מתפרש כשיר גאולה  ,בעיקר בשל
המחרוזת החותמת את השיר ' וחיש האל יקותיאל וינון מהרה ' .

משמותיו של המשיח ( שו " ט  ,משלי

8

'

שכן ינון ויקותיאל הם

יט ) .

בתחילת מערכה ב ' של המחזה ' חיים חדשים ' מאת שלמה דורי  ,הממחישה את דרך
היסורים שעברו רבים מיהודי תימן בדרכם לארץ  ,נשמעת ברמה השירה ' איומה המשי '

( אקרוסטיכון אלשבזי) והיא תפילה על הגאולה והלל לדיבוק חברים בתורה  .יש בכך
כדי להתמיה  ,שהרי המחזה ' חיים חדשים '  ,כמסתבר משמו  ,שולל את חיי הגולה
וחותר

מעיקרם

לתמורות

בחיי העדה

כבחיי

מתימן

היחיד ,

בנוסח

הציונות

הסוציאליסטית  .משום כך הדור הצעיר מבני תימן שבמחזה כבר אינו כתמול שלשום ,
למשל בשאלת השידוכין והמוהר  ,וכבר אלה מבשרים את היהודי החדש  ,עם כל זאת
שירת הגלות והגאולה של יהודי תימן חביבה גם על דור תמורה זה  ,ובכל עת מצוא

שרים בני הנעורים את אותה שירה על קיבתן גלויות  ' :אשאל אלוקי יגאל שבויים ' .
( אקרוסטיכון אני

יוסף ) .

גם במחזה

' נפתולים '  ,כאשר

.

ניצבים שודדי דרכים על דרכם

של הגאולים הרי אלה נשענים על רחמי שמים ופוצחים בשיר
שכויים .

59

:

טשטל ללוקי ייקלה

60

הערגה לציון שהונחלה ליהודי תימן מדור לדור קיבלה משנה תוקף עם הופעת

מדינה  ,אורות  ,עמ '  - 26נ. 3

57

ראה

58

המארי ב ' המבשר ' מייחס שיר זה לשבזי  ,אולם אידלזון

:

והשווה :

( עמ '  ) 77משער

שהמחבר הוא

אמלל שיר  ,עמ ' . 220

59

ראה

:

דורי  ,חיים  ,עמ ' . 295

60

ראה

:

יצהרי  ,נפתולים  ,עמ ' . 32

על שיר זה  -ראה

:

רצהבי  ,שירת  ,עמ '

. 240 - 238

סעיד .

ן
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שירת שבזי  ,כך גורס המשורר טוביה סולמי  .גם לאחר ששבזי הלך לבית
המשיכה שירתו לדובב את

הדורות ,

לעולים את המסילה שילכו בה

147

עולמו ,

מה גם שמצבתו עמדה על אם הדרך והורתה

:

הוא עקד שם בודד  ,קבר 5 -י

/

וסוךלור מהבהב מלאש סר צבר

סי שרים עוד לשיט

כשלויי ןעורר אובדים סאוב  /על כ
להחיש סגואל לזרז סגאלים ( על כנפי
למשה היא נשא את ידיו אל שמים ~~ /

נשרים ) .

ן6

ואכן קברו של הרש " ש היה

' תחיה

בדרך ןרושלים ' ( שם  ,עמ '  . ) 71שיירות העולים היו

חולפות על פניו וכמו מרכינות ראש לעבר הפייטן המת  -החי  ,ששירתו היתה להם

לתפילת  -הדרך ולקורבן הודיה ' :וק שירות ששי על שפסע
ועולה  ( ,שם  ,עמ '

/

היו לססלה לקלסים

. ) 87

שירת הגלות והגאולה ותורת הסוד  ,שרעיונותיה נפוצו בקרב רבים מיהודי

תימן ,

פירנסו את המתח המשיחי והיו האופנים ברכב המשיח של שנת תש " ט  -כך סבור

שלום מדינה  ,המשתמש במחרוזת הבאה בכמה זיכרי לשון משירי הגלות והגאולה

ברכבו על צב  -עננים צהל וגם

T3W

בשירה

/

נם  ' :ן9ה בהר המור  ,גם ' על לבבי

"

נקשרה '

( ילים ספונים

וריס קוס אז עלה מני
וגנים .

/

:

בם לילות הגו אכנתי חזו על ציון

~

62

במחזה ' נפתולים ' בני הגר מתאנים ומתעללים ביהודי המקום  ,ואילו היהודים קוראים

לאלוקים  ,ובפיהם אחת התפילות המפורסמות ביותר בפיוט של יהודי תימן

שדי אמיר גא יי
קטן

אני )

לקליחת

/

חישה

:

ן2שץ שת קלישסנו ' ( אקרוסטיכון  ,שמי דוד

63 .

גולי תימן שנאחזו בהרי יהודה נמשלים בפי המשורר רצון הלוי לעלמה דקת גו  ,המכה
שורש במקום נחלתה  .היא יודעת היטב  ,שמכוחו של צו משמים היא נדדה עד להרי

יהודה  ,היא גם יודעת שהאל הוא אשר הערה מרוחו על דברי הנחמה של

הנביאים ,

האציל על רוחם של חוזי הגאולה לדורותיהם ושימש מקור שאיבה למשוררי הגלות

.

והגאולה  ,וביותר לאבא שלום שבזי  .אכן צבת בצבת עשויה לאמור  ,ראשית הגאולה

מתימן במאמר ' לך  -לך ' ואחריתה בשירת הגאולה של שבזי רבת החן ( תרתי

61

ראה  :סולמי  ,הור  ,עמ ' . 70

62

ראה  :מדינה  ,משא ( השיר ' המשיח נעלם ' )  ,עמ ' קנא

63

יצהרי  ,נפתולים עמ '  . 25השיר  -ראה

ראה :

.

:

( ג) .

רצהבי  ,שירת  ,עמ '

. 252

משמע ) :

ן
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יוסף הלוי

שם

לה

כתוב בתוף ספרים

זה עטרוהו

? מירית

שבלי

/

/

סזון  -חוזים ושירי שקים

שסיד

מדרש וחן סלהר .

64

גם נפשה של האדמה בישראל נכספה אל בניה  -בוניה  ,שרחקו ממנה באונס  ,ובשובם
אליה בהמון רב  ,מתרפקת היא עליהם כאם על עולליה ( אחות קטנה  ,שם עמ '

. ) 68

כך

נוהגת שדמת הארץ גם עם בת תימן הקטנה המדלגת על הרי ירושלים ברגלים יחפות
כדי לחוש את מגעה החי של האדמה  .לבת תימן זו מגלה המשורר סוד הנחתם והוא
ששירת הגלות והגאולה של הרש " ש היא אשר נשאה אותה לאדמת אבות על כנפי
נשרים

:

שחם סרוסם של מרבד סקיטים

/

טשא שלם  " TsUiהביאך צד לכאן ( שם ב . ) 3 - 2

.

והוא  ,ר ' שלם שבזי  ,מעטרה בברכות שמים ממעל ותהום רובצת מתחת והן הסגולה
להתערותה בארץ .

דברי סיכרם
עיקרם של דברים  ,העליות מתימן למן שנת תרמ " ב עד יציאת תימן של שנות הארבעים
והחמישים באו לכלל ביטוי במידה זו או אחרת ביצירתם הספרותית של בני תימן
בדורות האחרונים  .המחברים מגלגלים בחלק מן היצירה הספרותית החדשה במניעים
שמשכו בעבותות אהבה את יהודי תימן לארץ ובכלל זה הגורם המשיחי  ,תורת הסוד
ושירת הגלות והגאולה שהכשירו את הלבבות לעלייה בכל הדורות וביותר עם ניצני
התחייה הלאומית בארץ  .על אף שתכלית העלייה לארץ בעיני חלק מן העולים

מתימן ,

בעיקר אלה מבני העליות הראשונות  ,היתה ברוח תורת הסוד  ,לאמור ' הקמת שכינה

מעפרה '  ,הרי האמינו רבים מן העולים שתחילתה של הגאולה המשיחית בגאולה בדרך
הטבע .
חוקרי תולדות עליותיהם של יהודי תימן חלוקים בשאלת משקלם הסגולי של
המניעים הרוחניים  ,קרי הכיסופים לציון  ,בשילובם עם הגורם המשיחי ושירת הגאולה

לעומת הגורמים החברתיים והפוליטיים  -כלכליים .

לעומתם ,

רוב היצירות הדנות

בעליות מתימן מתנבאות בסגנון רעיוני אחד ומייחסות משקל יתר למניעים

הראשונים ,

עד כי יציאת תימן מתפרשת על  -ידי רבים מן היוצרים כיד ההשגחה ממש  ,בבחינת ובא
לציון גואל  .אולם עם זאת בשתיים  -שלוש יצירות הודגשו הגורמים הדוחפים את יהודי
תימן לצאת מארץ גלותם  .מן הסתם הכירו מחבריהן של היצירות האחרונות  ,בשיעור
זה או אחר  ,את התפיסה הציונית השוללת את הגולה מעיקרה  .מחברים אלה גם
מרמזים לגאולה בגירסתה הציונית החילונית  .יצירות אלה הן פרי עטם של מחברים

64

ראה

:

הלוי  ,המי  ,עמ . 23 ,

העליות מתימן  :בראי הספרות

ן
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אשר את עיקר חינוכם קיבלו בארץ  ,וקרובים היו לחוגים שנהו אחרי תורת הגאולה
החדשה .
לא מעט מן היצירות שדנו בהן כתובות אמנם בתבניות ספרותיות מקובלות אולם
ברוחן נושאות אופי תיעודי מובהק  ,מעין ביטוי לרחשי לב בשעה גדולה שעיני הדורות

היו נשואות אליה  .במאמר זה נדון בעיקר הצד הרעיוני שביצירות  ,ואילו הבחינה
הספרותית לא זכתה אלא לעיון מועט  ,שכן זו מהווה פרשה בפני עצמה .

נספח

שיר יאולה לבבוד יוד בד  -גוריון
שירה נאה
שלום יצהרי
ש4ח

בנועם שיר

למול דוד בחיר

אשיר

 :לוד גוריון

שהוא וקיר

והוא הלה גביר

יפרחו מ -

צצה האיר

בקול רינה ושיר

בסוד נשגב

וגם מכתיר

:

גלי העביר

וקיבוצו הנאני
ובכתביו קדמני
והורני וגונחני
ובן גוריון

ונפשי נכספה

כבר צמח

ובן דוד

מאד זרח

ושמחה מספה

הם עזרה

מאד שלח

לגולה ?לתה

ואור כגנז

כבר זרח

לבנים חופפה

יזה

סימן ב  :דימ

מקובל מאבותינו
ביום קיבוץ פזורינו
ובו נשמח

זשכלף

דיד

משיחנו

כיר

צמח

פקח ? ין שק -

לף

יעזדמך

והא אל רם

ותשה נשמרי

ומצות אל

בעיקרם

לעזרה תשלחי

 :לוד שלום

יטל

נא

מ-

זכור דוד

כיר

שאל

 :לוד גוריון צבי

ל ? זוה מהרי

לריש דודי

למצוה הימי

לתורת אל

ואל נא ונשכחה

ן
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"

יוסף הלוי

כילה

שר

27ם בה

לקותי ל

? 5ל "
תוכל

7סט אזנף

תזיינה

ובשמו תבטסה

ואל -תריב
מצוה - ,
- ,
אהוב
-,

ןעזרסך

ליל
ליעיי

קשוב ? וד

געש

"

"

קי מקריב

ששל תהי

מי

7רהם עבדך

וים
7

"

כבר הוא יבא
- ,
טוב זה

יז לסם

ואיל שמלה

עזיה

וסין תקלה

וסין

יתייתם

ותיכתב

משיב :

יקטה יזנף

עילתי

לי

-

לטשה געינה
ואל עליון ןהי ען ? ך

י2ן

עדן לחא חלקך
7שלום תיךשה

סעדיה
ן1כהו ליקקת

נם שמוניתו לטובה

ישלים

קשר שלח לאגרת
7נמ בקו לתולה

סשאובה

ןכשךסם

? ב ןסובב הקהלה

יעלנה

סתויה

סקדויה
קק ? ה

:

תם

ליד הקודש אל העליונה ראש ממשלת ישראל דוד ן ' גוריון יש " ל
אני הצעיר הר ' שלום ן ' שלמה יוסף יצהרי יצ " ו קרית בנימין
מיחלים לתשובה  ,אל ישוב דך נכלם .
הי " ו ,

מיד הרב סעדיה מנואני

דבכל מה דבליבי מסרית ליה דאיהו שליחא מהימנא .

הצעיר שלום ן ' מ " ו שלמה ן ' יוסף יצהרי

65

השיר  -ראה  :עובדיה  ,עמ '

ס " ט 65 .

. 182 - 181

השיר נוקד לפי נוסח יהודי תימן  ,בעזרת ידידיי יהודה

עמיר וצמח קיסר .

המנוונו בובלווגראמוות
[ שיר ] ,

ניב הגאולה  ,גיליון

אביזמר

ש ' אביזמר  ' ,לאחים פה ושא '

אורבך  ,גוג

א " א אורבך  ' ,גוג ומגוג '  ,האנציקלופדיה העברית  ,י  ,ירושלים  -תל אביב תשט " ו
עמ ' . 299 - 297

אורבך  ,חז " ל

 , - -חז " ל  -פרקי אמונות ודעות  ,ירושלים תשכ " ט .

 ( 3תש " ט )  ,עמ '

.3

אידלזון

א " צ אידלזון  ,שירי תימן  ,סינסינטי

אלנדאף

מארי א " ת אלנדאף  ,מבשר טוב  ,ירושלים

אמלל שיר

אלקוסון (תרגם מערבית יוסף יואל ריבלין ) תל  -אביב ( תשכ " ג) .
" טובי וש ' סרי ( עורכים)  ,דיואן אמלל שיר  ,תל  -אביב 988נ .
ד ' בן  -שמור  ,מכתם לדוד  ,תל  -אביב תשמ " ח .

בת יאור

בת יאור  ,הד ' ימים  -בני חסות  ,יהודים ונוצרים בצל האסלאם  ,ירושלים

אלקוראן
בן  -שמור

. 1986

תרצ " א .
תרע" א .

ן
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 . 1964 .צ  .א
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גמליאלי  ,תימן ומחנה גאולה  ,רמלה תשכ " ו .

גמליאלי
גרייצר

ד ' גרייצר  ' ,מרמורק  -מושב העובדים הראשון של יהודי תימן בארץ '  ,סעי

גרינברג

יונה  ,תל  -אביב תשמ " ב  ,עמ ' . 162 - 147
א " צ גרינברג  ,ספר הקטרוג והאמונה  ,ירושלים  -תל -אביב תרצ " ו .

דודזון
דורי  ,חיים
דורי  ,שבעים
דמארי  ,המבשר
דמארי  ,כשהתימנ

נ" ב

"ש דודזון  ,אוצר השירה והפיוט  ,ניו יורק . 1924
' דורי  ,חיים חדשים [ מחזה ]  ,מתימן לציון  ,תל  -אביב תרצ " ח  ,עמ ' . 295 - 286
  , -חיים חדשים  -שבעים שנות עלייה מתימן  ,תל  -אביב תשמ " ב .ס ' דמארי ,המבשר [ חמ " ד ] . 1957 ,
--

 ,כשהתימני צוחק  ,תל  -אביב

תשמ " ז .

דרויאן

נ ' דרויאן  ,באין מרבד קסמים  ,ירושלים תשמ " ב .

הלוי  ,אבצ " ן

מארי אבצ " ן הלוי  ,ספר קודש הלולים  ,ירושלים

הלוי  ,הזז

הלוי  ' ,הזז מספרם של תימנים ( ? ) '  ,מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי  ,ב
("תשמ
" כ)  ,עמ ' . 77 - 63

הלוי  ,המי

ר ' הלוי  ,המי

הלוי  ,הנצח

--

 ,הנצח

תשל " א .

יונת הלב  ,תל -אביב תשכ " ז .
האחד  ,תל  -אביב תשל " ט .

א ' ורדי  ,מלכי בציון  ,תל  -אביב תרצ " א .

ורדי

[ שיר ] ,

ניב הגאולה  ,גיליון

חתוכה

מ ' חתוכה  ' ,תלישות '

טביב  ,בצל
טביב  ,כערער

מ ' טביב  ,בצל הימים  -שירים ומכתבים  ,ראשון לציון . 1987
  , -דרך של עפר  ,תל -אביב תשי " ד .  , -כערער בערבה  ,תל  -אביב תשי " ז .  , -מסע לאוץ הגדולה  ,תל  -אביב תשכ " ט .א ' טביב  ,שבי תימן  ,תל  -אביב תרצ" ב .

טביב  ,תחלת

ט ' טביב  ' ,תחלת מצעדנו ותשוקתנו לעלות לארץ ישראל '  ,קול העם [ תוספת

.

טביב דרך
טביב  ,מסע
טביב  ,שבי

להפועל הצעיק  ,יד ניסן תרע " ג  ,עמ '

טוביה
יהודי תימן
יערי  ,עלית

 ( 2תש " ח )  ,עמ '

.2

. 12 - 11

ע ' טוביה  ' ,בנתיב הענות ' [ שיק  ,ניב הגאולה  ,גיליון

 ( 3תש " ט )  ,עמ '

.3

תשמ " ד .

" טובי ( עורך )  ,יהודי תימן בעת החדשה  ,ירושלים
א
' יערי  ' ,עלית יהודי תימן לאוץ ישראל '  ,שבות תימן  ,תל  -אביב תש " ה  ,עם

. 36 - 11
. 57 - 46

יערי  ,תנועות

 ' , - -תנועות משיחיות בתימן '  ,מחנים  ,פא ( תשכ " ג )  ,עמ '

יצהרי  ,גאולה

ש ' יצהרי  ' ,שיר גאולה לכבוד דוד בן  -גוריון  ,שירה נאה '  ,בתוך

יצהרי  ,נפתולים
ישעיהר
כהן  ,יציאת
כהן  ,ירושלים
כהן  -ישר
כסאר
כספי  -מסררי

:

א ' עובדיה ,

נתיבות תימן וציון  ,תל  -אביב תשמ " ה  ,עמ ' . 182 - 181
מ " צ יצהרי  ,נפתולים  ,ראש העין תשכ " ה .
" ישעיהו  ' ,העלייה מתימן '  ,שנתון דבר  ,תש " ד  ,עמ ' . 196 - 137
ע
' כהן  ,יציאת תימן [ חמ " ד] תש " מ .
 , - -ירושלים שבלב רמלה [ חש " ד] .

.

י" כהן  -ישר  ' ,צמח או פרץ ' ? הרעיון המשיחי בזמן הזה  ,ירושלים תשל " ט .
" ש כסאר  ' ,ישעות עמי באה '  ,ניב הגאולה  ,גיליון  ( 2תש" ח )  ,עמ ' . 2
מ ' כספי  -מסורי  ' ,מוטיב הגאולה והעלייה לציון בשירת היהודים בתימן ' ,
מקדם ומים  ,א ' ( תשמ " א )  ,עמ ' . 241 - 225

כשר

הרב ש ' כשר  ,התקופה הגדולה  ,ירושלים תשכ " ט .

ליותר
מאורי

י ' ליוור  ' ,משיח '  ,אנציקלופדיה מקראית  ,ה  ,ירושלים תשכ " ח  ,עמ ' . 526 - 507
ש' מאורי  ' ,לאחי במחנה גאולה ' [ שיק  ,ניב הגאולה  ,גיליון  ( 3תש " ט)  ,עמ ' . 3

מדינה  ,אורות

ש ' מדינה  ,אורות הגאולה  ,תל  -אביב . 1981

מדינה  ,המשיח
מדינה  ,משא
מדליה

תל  -אביב . 1977

  , -המשיח מתימן , , - -משא ישראל  ,תל  -אביב תש " ם .

ש ' מדליה  ' ,לקטן העולים '
עמ '

מדרשי גאולה

[ שיר]  ,שלוחות ,

גיליון יא  -יב ( ט " ו בטבת

תשי " א ) ,

.3

י ' אבן  -שמואל ( עורך )  ,מדרשי גאולה  -פרקי האפוקליפסה היהודית  ,תל -
אביב תשי " ד .

152

ן

יוסף הלו

א ' מורגנשטרן  ,משיחיות וישוב ארץ  -ישראל במחצית הראשונה של המאה
הי " ט  ,ירושלים

תשמ " ה .

תרנ" ו .

מזרחי

מארי ש ' מזרחי עדני  ,סוכת שלום  ,ירושלים

ממט

ר ' ממט  ' ,מפת ההתישבות של יהודי תימן בישראל '  ,סעי יונה  ,תל  -אביב
תשמ " ב  ,עמ '

מרגלית

. 194 - 163

מתימן לציון

"ש מרגלית  ' ,מתימן לכנרת '  ,סעי יונה  ,תל  -אביב תשמ " ב  ,עמ ' . 146 - 131
' גרידי ו" ישעיהו ( עורכים )  ,מתימן לציון  ,תל  -אביב תרצ " ח .
ניב הגאולה  ,בטאון מחנה העולים בעדן  ' ,גאולה '  ,תש " ח  -תש " ט .

ניני
סולובייצ ' יק

ניני  ,תימן וציון  ,ירושלים תשמ " ב .
הרב
"

ניב הגאולה

סולמי  ,הור
סולמי  ,עלות
סנואני
סעי יונה
ספיר  ,אגרת

י ' סולובייצ ' יק  ,בסוד היחיד והייחד  ,ירושלים

תשל " ו .

ט ' סולמי  ,אל הור ההר  ,תל  -אביב תשמ " ג .

תשמ " א .

  , -עד עלות השחר  ,תל  -אביבח ' סנואני  ' ,יום ה " [ שיר ]  ,ניב הגאולה  ,גיליון
ש ' סרי

( עורך ) ,

2

( תש " ח )  ,עמ '

.3

סעי יונה  -יהודי תימן בישראל  ,תל  -אביב תשמ " ב .

 על אודות משיח שוא שקם מחדש בתימן ושמוהשניתתרל
תימןווילנא
שלום ,
אגרת
ספיר ,בר -
יהודה
"
"ג.

תש" ה .

ספיר  ,מסע

  , -ספר מסע תימן ( בעריכת א ' יערי )  ,ירושליםש " י עגנון  ,מעצמי אל עצמי  ,ירושלים תל  -אביב  ,תשל " ו .

עובדיה

א ' עובדיה  ,נתיבות תימן וציון  -זכרונות  ,תל  -אביב

עראקי  -קלורמן

ב" טובי ( עורך)  ,עיונים במגילת תימן  ,ירושלים תשמ " ו .
' עראקי  -קלורמן  ' ,ביטויים משיחיים בעליית יהודי תימן תרמ " א  -תרע " ד '
פעמים  ( 10 ,תשמ " ב)  ,עמ ' . 35 - 21

עגנון
עיונים

ח ' צדוק  ,משא תימן

5

"

תשמ " ה .

 , 1946 - 1951תל  -אביב . 1985

קלוזנר  ,הרעיון המשיחי בישראל  ,תל  -אביב

תש " י .

י " י ריבלין  ' ,פעמי גאולה ( פזמוני תפילה ותהילה להצהרת בלפור ומנוי סר
הרברט סמואל לנציב עליון בא " י ) ' ,

מנחה לאברהם  ,ירושלים תשי " ט  ,עמ '

. 48 -40
רצהבי  ,אפוקליפסות

" רצהבי  ' ,אפוקליפסות וחישובי  -קץ ביהדות תימן '  ,מחקרי המרכז לחקר
הפולקלור  ,א  ,ירושלים תש " ל  ,עמ ' רצה -שכב.

רצהבי  ,במעגלית

 , - -במעגלות תימן  ,תל  -אביב

רצהבי  ,גאולה

--

תשמ " ח .

 ' ,גאולה ומשיח בשירת ר ' שלם שבז "  ,מלאת  ,א ( תשמ " ג )  ,עמ '

. 241 - 225
רצהבי  ,עליות

  ' , -עליית תימן בתרמ " ב לאור תעודות חדשות '  ,סיני  ,סג  ,חוב ' א  -ו( ניסן  -אלול תשכ" ח )  ,עמ ' קסג  -קעא .

רצהבי  ,פרעות

 ' , - -פרעות ביהודי צנעא בפסח תקע " ח '  ,אפיקים  ,ג ( ניסן תשכ " ה )  ,עמ ' . 5

תל -אביב תשמ " ט .

רצהבי  ,שירת

 , - -שירת תימן העברית ,

שבות תימן

ש ישעיהו ( עורך )  ,שבות תימן ,
"
' שביב  ' ,משיח  ,משיחיות  -חז " ל '  ,האנציקלופדיה העברית  ,כד  ,ירושלים
אביב  -אביב תשל" ב  ,עמ ' . 615 - 613
ותל

שביב

תל -אביב תש " ה .

שביד  ,משיח

א ' -שביד  ,שלילת הגולה כיסוד האתוס הציוני ,חיפה תש" ם .
-ותל -אביב תשל" ב  ,עמ ' . 618 - 617

שלוחות

שלוחות  ,בטאון המחלקה ליוצאי תימן במרכז מפלגת פועלי ארץ  -ישראל  ,תל -

שביד  ,אתוס

 ' ,משיח  ,משיחיות בעת החדשה '  ,האנציקלופדיה העברית  ,כד  ,ירושלים

אביב
תדמור

1950

ואילך .

ח ' תדמור  ' ,הזיקה בין עם ישראל לארצו בראי גלות בבל ושיבת ציון '  ,גלות
אחר גולה  ,ירושלים תשמ " ח  ,עמ '

תולדות
תם

טובי

. 56 - 50

( עורך )  ,תולדות יהודי תימן מכתביהם  ,ירושלים

ש ' תם  ' ,אני אשאל '
"

[ שיר ] ,

ניב הגאולה  ,גיליון

תש " ם .

 ( 3תש " ט )  ,עמ ' 3

